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Conferências Aljustrel

Nos dias 4 e 5 abril, 
com a participação de 
protagonistas de relevo 
como Miguel Sousa Tavares, 
Pacheco Pereira, entre 
outros, o Cine Oriental 
em Aljustrel foi palco de 
uma reflexão com vista à 
clarificação das estratégias 
para o Concelho

Feira do Campo 
Alentejano 2014

Nos dias 13, 14 e 15 de 
junho, Aljustrel abre 
as suas portas para 
apresentar ao público 
e possíveis investidores 
aquilo que de melhor se 
faz neste concelho

Vipasca 21

O projeto tem como 
objetivos principais 
a criação de marcas 
identitárias, atuar 
na área do turismo e 
património e apoiar o 
empreendedorismo

Cine Oriental 
renovado

As obras de requalificação 
do Cine Oriental já 
estão terminadas. A 
remodelação beneficiou 
de uma candidatura 
ao QREN, com uma 
comparticipação de cerca 
de 778 mil euros.

Secção de BTT do 
CRIRA

Convívio, desporto e 
lazer são as três palavras 
que norteiam a secção 
do CRIRA que agora têm 
nova sede, na Escola da 
Avenida
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Aljustrel, com o seu rico 
passado de combate pela 
liberdade, democracia e 

justiça social, sempre comemo-
rou o 25 de Abril de forma calo-
rosa e sentida. Por esse motivo, 
em abril de 2010, primeiro ano 
do nosso mandato, prestámos 
um forte tributo a Zeca Afon-
so, voz de tantos combates pelo 
bem-estar e desenvolvimento de 
Portugal, hoje tão atual, quando 
estão ameaçados direitos funda-
mentais conquistados.

Mas, este ano, ao comemo-
rarmos o 40º Aniversário do 
25 de Abril, quisemos juntar às 
manifestações populares, um 
contributo virado para o futuro 
do nosso concelho, da nossa re-
gião e do país, para que saibamos 
encontrar os melhores caminhos 
rumo a um país mais solidário, 
a nível social e territorial. Nesse 
sentido organizámos as Confe-
rências de Aljustrel que, com os 
vossos contributos, nos ajudarão 
a vencer os complexos desafios 
identificados no processo de 
Agenda 21 Local desenvolvido 
pelo município e pelos seus par-
ceiros. 

E o desafio central que iden-
tificámos é o de estancar a san-
gria demográfica que vivemos há 
cinco décadas e iniciarmos um 
caminho para um concelho mais 
sustentável. Como tem sido nos-
sa linha de orientação, sabemos 
que são desafios que devemos 
encarar em conjunto com a re-
gião alentejo e com o país, visto 
que existem outros que enfren-
tam exatamente os mesmos blo-

queios e problemas que nós.
Por isso, dizemos não a lo-

calismos improdutivos, respei-
tando a nossa identidade e po-
tencialidades específicas, que-
remos afirmar um modelo de 
desenvolvimento que coloque a 
cooperação territorial e a coesão 
social no centro da agenda polí-
tica. Dizemos sim, à igualdade 
de oportunidades para as pesso-
as, independentemente de onde 
vivam ou trabalhem, aspiração 
a que o Estado Central tem que 
responder inequivocamente. É 
este o modelo de desenvolvimen-
to apontado pelo Diagnóstico de 
Sustentabilidade produzido no 
âmbito das Agenda 21 Local, que 
traduziu um conhecimento cla-
ro das nossas fraquezas, forças, 
ameaças e oportunidades, que 
não são alheias ao que acontece 
no País, na Europa e neste Mun-
do globalizado. 

Apesar na nossa atitude posi-
tiva face aos problemas, sabemos 
reconhecer também as muitas 
fraquezas e ameaças, das quais se 
destaca a continuação de visões 
centralistas, com políticas públi-
cas adversárias de oportunida-
des para os Territórios de Baixa 
Densidade. Este um combate 
sem tréguas, para que os anún-
cios de solidariedade passem das 
palavras aos atos, com progra-
mas e medidas que respondam à 
viabilização das nossas potencia-
lidades, que são imensas.

Mas, apesar de reconhecer-
mos os graves problemas que nos 
afetam, não nos deixamos emba-
lar pelo queixume fácil. Como 

um dia disse Winston Churchill, 
“Um pessimista vê uma dificul-
dade em cada oportunidade; um 
otimista vê uma oportunidade 
em cada dificuldade.” E é por is-
so que nos momentos de maiores 
dificuldades devemos saber valo-
rizar aqueles que não baixam os 
braços. E em Aljustrel não baixa-
mos os braços.

Queremos tirar partido dos 
investimentos realizados no 
concelho, que nos colocaram 
num patamar superior quanto 
a infraestruturas básicas e aces-
sibilidades. Estamos, também, 
muito bem dotados em termos 
de infraestruturas culturais, 
desportivas e zonas de fixação 
empresarial, potenciadas funda-
mentalmente por investimento 
municipal. 

Passados 40 anos do 25 de 
Abril, temos uma dinâmica de 
criação de emprego muito rele-
vante, que se traduz numa das 
mais baixas taxas de desemprego 
da região e do país. Somos tam-
bém o concelho a nível nacional 
que mais cresceu ao nível das ex-
portações nos últimos anos (da-
dos do INE - Instituto Nacional 
de Estatística), indicador que nos 
dá esperança para o futuro e que 
expressa uma dinâmica socioe-
conómica muito própria, proces-
so em que a Câmara Municipal 
tem sabido assumir o seu papel. 

Devemos saber elogiar o de-
senvolvimento do projeto mi-
neiro em Aljustrel, que hoje dá 
emprego a centenas e centenas 
de pessoas e que contribui em 
muitos milhões de euros para as 

exportações nacionais. Devemos 
elogiar os empresários agrícolas, 
que operam nos mais de 20 mil 
hectares de regadio potenciados 
pelo empreendimento de Al-
queva, desenvolvendo projetos 
agrícolas inovadores que tenham 
por base a riqueza proporciona-
da pela chegada da água às nos-
sas terras. Devemos elogiar os 
promotores dos novos projetos 
turísticos, sector que era pratica-
mente inócuo no nosso concelho 
até há 3/4 anos atrás. Devemos 
elogiar os pequenos empresários 
e o comércio local, que todos os 
dias contribuem para construir a 
nossa terra.

Temos também uma dinâmi-
ca associativa e social importan-
tíssima, que deve ser valorizada, 
em que as coletividades locais e 
os núcleos de voluntariado se as-
sumem como parceiros do mu-
nicípio nos desafios que temos 
pela frente.

Em suma, precisamos de to-
das as pessoas. Dos que cá vivem 
e trabalham, mas também dos 
que queiram fazer deste territó-
rio um espaço para construir as 
suas vidas. 

Mas precisamos também de 
nos manter abertos e atentos ao 
que se passa para lá do nosso 
concelho. Precisamos de reforçar 
uma ligação constante com as 
várias realidades regionais, por-
que a região se estende de norte 
a sul, da fronteira com os irmãos 
espanhóis, até às belíssimas cos-
tas atlânticas que emolduram 
o nosso tão estimado Alentejo. 
Precisamos de intervenções que 

casem a nossa própria identida-
de, com a cooperação que hoje 
é indispensável para vencermos 
os desafios das globalizações da 
Europa e do Mundo. 

Estamos obrigados, pois, co-
mo tantas vezes repetido, a po-
tenciar os grandes investimentos 
realizados na região - Alqueva, 
Aeroporto de Beja, Porto de 
Sines, entre outros. Mas preci-
samos de mais. Precisamos de 
muito mais do que infraestrutu-
ras. Precisamos de investir nas 
pessoas, em linha com as neces-
sidades da economia regional, 
apostando claramente na quali-
ficação das populações de todas 
as idades. Assumindo a cultura, 
a ciência, a investigação, a pre-
servação do ambiente enquanto 
fatores geradores de valor eco-
nómico e social, criando em-
prego qualificado e justamente 
remunerado e dando respostas 
às franjas mais vulneráveis da 
população.

 É este o verdadeiro espírito 
do 25 de Abril que preservamos 
e atualizamos. Semear e cuidar 
de uma cultura humanista e uni-
versalista, é a aposta que quere-
mos vencer com todas as forças 
vivas das nossas comunidades, 
abrindo-nos em simultâneo ao 
exterior e ouvindo o que o resto 
do mundo tem para nos dizer. 

Viva o 25 de Abril!

                     (Nelson Brito) 

Amigas e amigos,

ABRIL, SEMPRE!
Passados 40 anos do 25 de Abril, temos uma 
dinâmica de criação de emprego muito relevante, 
que se traduz numa das mais baixas taxas de 
desemprego da região e do país. Somos também 
o concelho a nível nacional que mais cresceu ao 
nível das exportações nos últimos anos (dados 
do INE - Instituto Nacional de Estatística), 
indicador que nos dá esperança para o futuro 
e que expressa uma dinâmica socioeconómica 
muito própria, processo em que a Câmara 
Municipal tem sabido assumir o seu papel. 

Nelson Brito Presidente da Câmara
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O Município de Aljustrel 
tem em curso a imple-
mentação de uma nova 

aplicação de Gestão Documental 
– MyDoc. Cerca de cinco dezenas 
de trabalhadores do município, fu-
turos utilizadores desta nova apli-
cação, encontram-se em formação 
visando a implementação, para 
breve, do Balcão Único do Muni-
cípio.

O sistema de gestão documen-
tal é um requisito essencial ao bom 
desempenho das instituições e 
também um reflexo das suas estru-
turas organizacionais internas. 

As principais motivações para 
a implementação de uma plata-
forma de gestão documental na 
Câmara Municipal de Aljustrel 
(CMA) são: Desmaterialização da 
documentação e dos processos de 
tramitação associados; Gestão do 
arquivo da organização de uma 

forma centralizada; Normalização 
dos documentos, processos e pro-
cedimentos; Uniformização dos 
processos de trabalho; Rapidez na 
disponibilização, acesso e trata-
mento dos documentos; Controlo 
dos fluxos de informação (docu-
mentos e processos); Ganhos de 
eficiência administrativa e con-
sequentemente redução de custos 
operacionais; Redução da necessi-
dade de espaço físico para arquivo 
e do custo com fotocópias e possi-
bilidade de medir a eficiência dos 
recursos

O Balcão Único tem como 
objetivo a racionalização, qualifi-
cação e a simplificação do atendi-
mento municipal, constituindo-se 
como um centro de atendimento 
multisserviços, centralizando num 
único local todos os serviços de 
atendimento do município, possi-
bilitando uma maior proximidade 

entre os cidadãos, as empresas e os 
órgãos da administração local nu-
ma lógica de relacionamento atra-
vés de uma plataforma multicanal, 
suportado por plataformas tecno-
lógicas interoperáveis. 

A criação de um Balcão Úni-
co de Atendimento no Município 
de Aljustrel permitirá uma visão 
integral e transversal baseada nos 
novos conceitos de relacionamento 
entre a administração pública e os 
cidadãos e as empresas. 

Mais do que uma simples mo-
dificação das instalações, do or-
ganograma, das pessoas ou a im-
plementação de uma ferramenta 
tecnológica, a abordagem adotada 
pela CMA integra-se numa estra-
tégia global de modernização do 
seu funcionamento, potenciando 
ganhos de eficiência a nível interno 
e, sobretudo, no relacionamento 
com os cidadãos e empresas. 

O PDM - Plano Diretor Municipal do Concelho de Aljustrel, o 
mais importante instrumento municipal de regulamentação 
do planeamento e ordenamento do território, que estabelece 

as regras e os compromissos com as diretivas de âmbito nacional e 
regional articuladas com as opções da autarquia, entrou na fase final.  

Findo o período de discussão pública, durante o qual foram rece-
cionadas 17 reclamações, observações, sugestões e pedidos de escla-
recimento apresentados pelos particulares, restam poucas etapas para 
chegar ao fim do longo processo de revisão do PDM.

Assim, logo que esteja concluída a versão final da proposta de alte-
ração ao PDM, esta será enviada para aprovação à Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento Regional (CCDR), que irá dar o seu pare-
cer sobre a conformidade com as disposições legais e regulamentares 
vigentes e a compatibilidade ou conformidade com os instrumentos de 
gestão territorial eficazes.

Após a aprovação da versão final da proposta de alteração ao PDM 
pela Assembleia Municipal, a Câmara Municipal remete para publica-
ção no Diário da República, e logo que entre em vigor, será divulgada 
pela Câmara Municipal na sua página internet. 

Modernização administrativa

Município de Aljustrel está a 
implementar Balcão Único

Desenvolvimento

Processo de revisão 
do PDM chega 
brevemente ao fim

No dia 25 de Abril de 1974, 
Portugal acordou de um 
longo pesadelo que durou 

48 anos. A mais duradoura dita-
dura da Europa caiu. Liberdade, 
democracia e direitos foram recon-
quistados. 40 anos depois, nas co-
memorações deste dia tão marcante 
para a vida dos portugueses, o povo 
de Aljustrel  volta a sair à rua para 
celebrar a Revolução dos Cravos.

A Sessão Solene da Assembleia 
Municipal evocativa do quadragé-
simo aniversário da Revolução de 
Abril, um dos acontecimentos com 

maior relevo, irá decorrer pelas 
11 horas, nas Oficinas de Forma-
ção e Animação Cultura, ao que 
se seguirá uma homenagem aos 
combatentes falecidos na Guerra 
Colonial junto ao monumento ao 
ex-combatente da Guerra Colo-
nial, com deposição de uma coroa 
de flores. Esta iniciativa constará 
igualmente de um almoço conví-
vio que reunirá os ex-combatentes 
do concelho e seus familiares. 

 Outro dos momentos de des-
taque vai para a grande festa da 
noite do dia 24, que contará com a 

atuação dos artistas “David Antu-
nes & The Midnight Band, Wanda 
Stuart, CC &Diana Monteiro, e do 
espetáculo pirotécnico, robótica e 
raios laser. 

Na tarde do dia 25, às 15h30, 
a Praça da Resistência irá rece-
ber o espetáculo musical “40 anos 
d’Abril”: Nova Aurora “A cantar 
Abril”, o Grupo Coral “Os Cigar-
ras” e o Grupo de Cantares Femi-
nino de Aljustrel. 

As comemorações do 25 de 
Abril em Aljustrel, que se inicia-
ram no dia 2, irão decorrer até ao 

dia 4 de maio, com um vasto pro-
grama de atividades culturais, mu-
sicais e desportivas da responsa-
bilidade da Câmara Municipal de 
Aljustrel, movimento associativo e 
juntas de freguesia do concelho. 

Além dos colóquios “Confe-
rências de Aljustrel – Cidadania 
Inovação e Território” “ e “Abril de 
74: “Ressonâncias Contemporâne-
as no Alentejo”, o programa consta 
ainda de espetáculos musicais, te-
atro infantil, poesia popular, cante 
alentejano, cinema, apresentação 
de livros e exposição de fotografia. 

No plano desportivo foram agen-
dados os já tradicionais torneios 
de futebol, de pataco, de sueca, de 
hóquei, as provas de atletismo e 
outros jogos tradicionais. Mas são 
igualmente organizados, passeios 
em motorizadas antigas, de BTT, 
em viaturas 2CV e a cavalo e char-
rete e diversas caminhadas. 

O vasto programa do 40.º ani-
versário do 25 de Abril, no conce-
lho de Aljustrel, pode ser consulta-
do em http://www.mun-aljustrel.
pt/agenda/3549/comemoracoes-
-do-25-de-abril.aspx. 

25 de Abril 2014

Sessão Solene da Assembleia Municipal evoca o 
quadragésimo aniversário da Revolução de Abril
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Serviços Municipais

Fatura da água 
passou a ser 
mensal

Desde o mês de janeiro, 
a faturação de água no 
Concelho de Aljustrel 

passou a ser mensal.
Esta medida veio dar cum-

primento à lei que estabelece 
que, em regra, a faturação dos serviços públicos 
essenciais, como é o caso dos serviços de águas e 
resíduos, deve ter uma periodicidade mensal.

Como é do conhecimento de todos, até este 
momento, a leitura do consumo de água no con-
celho era feita, de dois em dois meses, sendo a 
faturação realizada com base na leitura real do 
contador.

Desde o início do ano, em zonas onde a leitura 
real não for efetuada, o consumo é calculado por 
estimativa baseada na média do consumo das du-

as últimas cobranças.
Para garantir uma faturação mensal correta e 

mais precisa do consumo de água evitando a fatura-
ção por estimativa e consequente correção em caso 
de anomalia, o executivo aconselha os munícipes a 
comunicar a leitura do seu contador de água. 

Assim, todos os meses até ao dia 20, a leitura 
do contador poderá ser comunicada através de:

- Telefone:  284 600 070

- Email:  leituras.agua@mun-aljustrel.pt, 

- Portal do munícipe: http://mun-aljustrel.pt/
formul%C3%A1rio_leituras.aspx

- Divisão técnica da Câmara Municipal 

O Município de Aljustrel 
retomou o seu Plano de 
Formação na área de 

Higiene, Segurança e Saúde no 
Trabalho, desta feita com a im-
plementação de um curso com a 
duração de 50 horas, ministrado 
pela Esdime – Agência para o De-
senvolvimento Local no Alentejo 
Sudoeste.

Nesta fase, as ações de forma-
ção abrangem cerca de 30 colabo-
radores integrados recentemente 
através de programas em colabo-
ração com o IEFP – Instituto do 
Emprego e Formação Profissio-
nal. Anteriormente, cerca de 200 

trabalhadores já tinham frequen-
tado formação na área de Higie-
ne, Segurança e Saúde no traba-
lho, aposta que permitiu que os 
recursos humanos do município 
estejam hoje mais qualificados e 
adaptados às necessidades nesta 
área, fundamental para o bom 
funcionamento da edilidade e 
para a segurança e saúde dos pró-
prios trabalhadores. 

Mais do que uma obrigação, 
para o Município de Aljustrel, fa-
cultar aos trabalhadores o acesso 
a formação contínua, é um inves-
timento no futuro.

A Câmara Municipal de Aljustrel (a 
22/01/2014), a União das Freguesias de Al-
justrel e Rio de Moinhos, a Junta de Fre-

guesia de S. João de Negrilhos, a Junta de Freguesia 
de Messejana e a Junta de Freguesia de Ervidel (a 
28/01/2014), assinaram com o STAL - Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Local e Re-
gional o acordo de Entidade Empregadora Pública 
que visa o regresso às 35 horas de trabalho sema-
nais.

O Executivo Municipal, através da assinatura 
deste acordo, reafirma que continuará a estar na 

linha da frente no combate a esta e outras medidas 
que considere injustas e lesivas dos direitos dos tra-
balhadores, como é o caso concreto do alargamen-
to do período normal de trabalho semanal para 40 
horas, imposto pela Lei n.º 68/2013, que o Municí-
pio se viu obrigado a adotar.

O Município congratula-se com o entendimen-
to alcançado com o STAL que permitiu o regresso 
às 35 horas de trabalho semanais, situação que vem 
repor a justiça que o município sempre defendeu 
num processo que era lesivo dos direitos dos tra-
balhadores.

Higiene, Segurança e Saúde no trabalho

Município de Aljustrel tem 30 trabalhadores em formação

Regresso às 35 horas de trabalho semanais

Câmara de Aljustrel, juntas de 
freguesia e STAL assinaram acordo
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Foi nos passados 4 e 5 Abril 
que Aljustrel foi palco de 
uma reflexão e debate de 

protagonistas de todo o País e 
de diversas especialidades, com 
vista à clarificação das estraté-
gias e medidas que combatam e 
superem as profundas crises que 
todo o “Interior” vive há decadas, 
onde o Alentejo, com as maiores 
percas de população, é a Região 

com mais difíceis desafios.
Constata-se que a aposta de 

iniciar a aplicação do Plano de 
Ação 2014/25, fruto do processo 
da Agenda  21 Local, com uma 
abertura ao exterior, através da 
mobilização de diversos agentes 
que refletem e combatem situa-
ções idênticas às do Concelho de 
Aljustrel, atingiu os seus objeti-
vos de envolver as “forças vivas” 

concelhias e regionais para levar 
a bom porto o processo de desen-
volvimento que todos ambicio-
nam.

Da riqueza das conferências 
proferidas e do debate que provo-
caram, brevemente o município 
dará nota em próximas publica-
ções, mas, desde já, fica assumido 
que as Conferências de Aljustrel 
irão renovar-se nos anos que se 

aproximam, pois , quer Presiden-
te da Câmara, quer Presidente da 
CCDR Alentejo, sem esquecer 
as sinceras felicitações de todos 
os que disseram presente em Al-
justrel, foram unânimes que esta 
aposta tem que ser de continui-
dade.

Mais informações em www.
conferenciasdealjustrel.com    

Programa
Sexta Feira, 4 de Abril de 
2014

Nelson Brito – Presidente da 
Câmara Municipal de Aljustrel
Conferência “Os desafios do 
desenvolvimento: da Crise 
Demográfica e Territorial”
Jorge Malheiros – IGOT/ 
Universidade de Lisboa - A(s) 
Crise(s) Demográfica(s) e os 
Territórios de Baixa Densida-
de
António Figueiredo - Eco-
nomista/ Presidente da Qua-
ternaire Portugal - Modelo de 
Desenvolvimento e a Questão 
Territorial
José Pacheco Pereira - His-
toriador/ Analista político – A 
crise nacional, inovação e 
território
Moderação: Paulo Barriga - 
Jornalista

Sessão “ Políticas & Progra-
mas para o Desenvolvimento 
Territorial Integrado”
Artur da Rosa Pires – Univer-
sidade de Aveiro - Programa-
ção e Promoção Inter-Munici-
pal do
Desenvolvimento: As CIMs e 
o desafio do “alinhamento” 
com a Estratégia Europa 2020
Jorge Miranda – Etno Ideia - 
Inovação social para o Desen-
volvimento
António Costa da Silva - Vo-
gal do INALENTEJO - Progra-
mação para o Desenvolvi-
mento Regional
Miguel Sousa Tavares – Escri-
tor / Jornalista – O Estado e 
os Desafios do Interior
Moderação: Paula Castanho – 
Jornalista;

Sábado, 5 de Abril de 2014

Fórum de Projectos & Inicia-
tivas - Inovação & Desenvol-
vimento Territorial
António Delgado - Almina - 
A Visão da Fileira Mineira no 
Desenvolvimento Local
João Serrão - Fundação Ser-
rão Martins – Património e 
Turismo
António Parreira – Presiden-
te da ABRoxo – Projectos de 
cooperação comercial no pe-
rímetro do Roxo
Carlos Lopes de Sousa – Pre-
sidente do Agrocluster do 
Ribatejo - Agricultura e Mer-
cado
Moderação: António Lúcio – 
Jornalista
Luís Matias – Presidente da 
CM de Penela - Smart Rural 

living lab - O exemplo de Pe-
nela
Miguel Torres - ACERT - Cul-
tura & Desenvolvimento Local
António Saraiva - Empresá-
rio / CIP – Oportunidades e 
Factores para o Investimento 
Empresarial no “Interior”
Moderação: Ana Paula Fi-
gueira - Docente / Investiga-
dora
Conferencista: João Ferrão 
– Pró Reitor da Universidade 
de Lisboa - A Inovação no 
Desenvolvimento Territorial 
Sustentável
Sessão de Encerramento
António Dieb - Presidente da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
Alentejo
Nelson Brito - Presidente da 
Câmara Municipal de Aljustrel

O País encontrou-se com Aljustrel  

Conferências de Aljustrel 

António Saraiva  

“Temos que apostar na qualificação, 
inovação e especialização produtiva 
onde criamos específicas mais-
valias numa abertura ao exterior, e 
nunca num modelo de baixos custos 
salariais”

João Ferrão  
“É indispensável ter uma Visão e 
Agenda de FUTURO e saber como 
mudar para ação convergente 
adequada a cada diferente 
território”

Pacheco Pereira   

“ A crise e degradação da 
Política, com a manutenção da 
“Partidocracia”, constituem  uma 
ameaça à Democracia”

António Parreira  
“Estamos a apostar, mobilizando 
todos os meios disponíveis, para  
desenvolver novas e inovadoras 
culturas e na agro-indústria”

Jorge Malheiros  
“Só com uma mudança na 
economia, que valorize o trabalho, 
e com políticas públicas adequadas  
aos diferentes territórios , 
será possível responder à crise 
demográfica  no País e Alentejo”

Miguel Sousa Tavares 
“Tudo isto é uma cadeia. Se 
matarmos a agricultura, matamos o 
mundo rural. Se matamos o mundo 
rural, matamos o “Interior””.

António Delgado  
“Seguindo a evolução da produção 
mineira e consequente aumento 
do emprego direto e indireto, 
programamos este ano crescer 15 % 
face a 2013”  
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FREGUESIAS - SEPARADOR

No dia 21 de março, o 
presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel, 

Nelson Brito, recebeu na sala de 
sessões dos Paços do Concelho, 
os representantes da EDM- Em-
presa de Desenvolvimento Mi-
neiro e da empresa Tomás de 
Oliveira, Empreiteiros, S.A para 
a assinatura da consignação da 

4ª Empreitada de Recuperação 
Ambiental da Área Mineira de 
Aljustrel. 

Este ato veio dar posse ao 
empreiteiro das condições neces-
sárias para a execução das obras 
previstas no contrato, que foi ou-
torgado, em novembro de 2013, 
entre as duas empresas, e visado 
pelo Tribunal de Contas, no dia 

4 de março. Os trabalhos têm um 
prazo de execução de 406 dias a 
partir da data da consignação. 

A 4ª empreitada do projeto 
além de incidir na recuperação 
ambiental das zonas mineiras 
desativadas de Aljustrel, irá favo-
recer a concretização de projetos 
de âmbito

A Feira do Campo Alentejano realiza-se este ano nos 
dias 13, 14 e 15 de junho. 

Durante estes três dias, que coincidem com o 
Feriado Municipal, Aljustrel vai abrir as portas do Parque 
de Exposições e Feiras de Aljustrel, para apresentar ao pú-
blico e possíveis investidores aquilo que de melhor se faz 
neste concelho. 

Considerada como um dos maiores certames agroindús-
trias a sul do país, a Feira do Campo Alentejano é também 
um espaço onde os visitantes podem provar e adquirir pro-

dutos locais e artesanato, ao mesmo tempo que assistem aos 
variadíssimos espetáculos musicais e de cultura popular. 

Captar a atenção de potenciais investidores, mostran-
do as mais-valias deste concelho alentejano, bem como 
publicitar a dinâmica empresarial local e as condições 
únicas que Aljustrel dispõe para acolher novas empresas, 
bem como engrandecer a identidade cultural, com forte 
ligação à tradição mineira, são assim os principais obje-
tivos deste evento organizado anualmente pela Câmara 
Municipal de Aljustrel. 

Minas

4ª empreitada de recuperação ambiental das 
zonas mineiras de Aljustrel vai arrancar 
Dentro menos de 400 dias estará concluída a 4ª Empreitada de Recuperação Ambiental da Área Mineira de Aljustrel. Estas obras 
irão possibilitar a concretização de projetos de extrema importância para o desenvolvimento do concelho, no âmbito turístico, 
científico e lúdico-educativo, nomeadamente a constituição do Parque Mineiro de Aljustrel.

Feira do Campo Alentejano

Grande certame 
agroindustrial a 
sul do país já tem 
datas marcadas 



Realizou-se, no passado 
dia 28 de fevereiro, no 
Auditório da Biblioteca 

Municipal de Aljustrel, a sessão 
pública de apresentação do Pro-
jeto Vipasca 21 – Pactos Locais 
para a Coesão Territorial do 
Concelho de Aljustrel, promo-
vido em parceria pelo Município 
de Aljustrel, pela Esdime e pela 
Universidade do Algarve. 

A sessão consistiu na apre-
sentação dos objetivos do pro-
jeto, feita pela equipa de estagi-
ários envolvidos (estágios apoia-
dos pelo IEFP), e contou com a 
participação do presidente do 
Município de Aljustrel, Nelson 
Brito, do professor António Co-
vas, da Universidade do Algarve 
e mentor do Projeto Querença, 
bem como de Luis Caracinha, 
designer que integrou a equipa 
de estagiários do Projeto Que-
rença. 

O QUE É O VIPASCA 21

Missão
Surgiu então a necessidade 

de se determinar uma linha de 
ação através do programa para a 
dinamização e qualidade de vi-

da das populações, denominada 
Pactos Locais para a Coesão Ter-
ritorial Concelhia, e que preten-
de reunir o conhecimento de 12 
estagiários, beneficiando de uma 
coordenação conjunta, e com 
vista a desenvolver as potencia-
lidades locais. 

Visão
O Vipasca 21 tem como ob-

jetivos principais e fundamen-
tais a criação e valorização de 
marcas identitárias, atuar na 
área do Turismo e Património, 
onde se pretende integrar recur-
sos e criar produtos, promover e 
apoiar o empreendedorismo jo-
vem e de base local, dinamizan-
do e criando emprego de forma 
a combater o desemprego geral. 
É também de extrema importân-
cia para o Vipasca 21 o estímulo 
ao sentimento de pertença da co-
munidade. 

Valores
O Projeto Vipasca 21 integra 

e promove os seguintes valores:
- Qualidade
- Responsabilidade Ambiental
- Cidadania
- Ética

- Interculturalidade e Multi-
culturalidade

- Igualdade de Oportunidades
- Divulgação e Preservação 

do Património Histórico Local 

Objetivos
Um Concelho com mais, me-

lhor e rejuvenescida população, 
com pessoas qualificadas cultu-
ral e tecnicamente e com opor-
tunidades de emprego, incorpo-
rando a atração e assimilação de 
novos habitantes nas Comuni-
dades Locais. Um concelho vivi-
ficado, sob o lema “Concelho de 
Aljustrel – Terra Viva”

Resultados da Agenda 21 Local 
No decurso dos últimos dois 

anos, o Município de Aljustrel 
desenvolveu, numa dinâmica 
participativa e de envolvimen-
to da população e da sociedade 
civil organizada, os trabalhos 
e reflexões motivados pela rea-
lização de Diagnóstico de Sus-
tentabilidade e consequente 
Plano de Ação do Concelho de 
Aljustrel, no quadro do Projeto 
Agenda 21 Local. Este processo 
determinou uma linha de ação 
denominada “Pactos Locais para 

a Coesão Territorial Concelhia”. 
Esta abordagem, inspirada tam-
bém na metodologia Querença, 
procura criar uma dinâmica de 
intervenção local, à escala da 
freguesia, através de equipas de 
jovens estagiários/as, instaladas 
em cinco núcleos de trabalho: 
Aljustrel, Messejana, Ervidel, 
Rio de Moinhos e Montes Ve-
lhos. 

Da experiência do Projeto 
Querença 

O Projeto Querença foi uma 
experiência piloto desenvolvida 
no Concelho de Loulé, na fre-
guesia de Querença, que procura 
inverter os fenómenos de despo-
voamento e envelhecimento do 
interior, incorporando uma uti-
lização inovadora do programa 
de estágios profissionais, permi-
tindo a criação de equipas mul-
tidisciplinares de jovens recém-
-licenciados/as a trabalhar numa 
comunidade. Paralelamente, es-
ta metodologia procura ser, tam-
bém, uma resposta importante à 
escalada do desemprego jovem. 
Neste momento este projeto já 
deu origem a uma rede de mais 
de 20 iniciativas espalhadas de 

norte a sul do país. Focadas nu-
ma agenda local específica, com 
objetivos e ações construídos 
em função das potencialidades 
locais, estas equipas atuarão, 
também, a uma escala conce-
lhia, para tirar partido das com-
plementaridades, beneficiando 
de uma coordenação conjunta. 
Neste sentido, o desafio consiste 
na criação de uma equipa para 
o concelho de 12 jovens estagiá-
rios/as, por um período de proje-
to por 12 meses.
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SITE VIPASCA 21 

www.vipasca21.com

A Esdime – Agência para o Desenvolvimento 
Local no Alentejo Sudoeste, com sede na 
vila de Messejana, Concelho de Aljustrel, 

celebrou, no passado dia 18 de Fevereiro, o seu 25º 
aniversário.

A ESDIME é uma cooperativa de solidariedade 
social, constituída em 1989, da qual a Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel é sócia e que desenvolve a sua 
ação no Alentejo Sudoeste e cuja intervenção se con-
substancia na promoção do desenvolvimento local, 
de qualificação das pessoas e do incremento da ci-
dadania e do associativismo, possuindo um inegável 
percurso e experiência no apoio técnico às iniciati-
vas empresariais, associações de base local e outras 

instituições, sendo por essa razão detentora de uma 
considerável experiência, tendo sido gestora do pro-
grama Leader II entre 1995 e 2001, do Leader + entre 
2002 e 2008 e sendo atualmente entidade gestora do 
Eixo 3 no âmbito do Proder.

A Esdime colabora com o Município de Aljustrel 
em várias áreas, tendo recentemente sido assinado 
um novo protocolo que reforça a colaboração entre 
as duas entidades visando a animação económica 
e empresarial no concelho de Aljustrel, que passa, 
entre outras ações concretas, pela dinamização do 
Centro Municipal de Acolhimento a Microempre-
sas, ou pela coordenação da iniciativa Vipasca 21 – 
Pactos Locais para a Coesão Territorial. 

Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste 

Esdime celebra 25 anos

Sessão pública de apresentação 

Projeto Vipasca 21
O Vipasca 21 tem como objetivos principais e 
fundamentais a criação e valorização de marcas 
identitárias, atuar na área do Turismo e Património, 
onde se pretende integrar recursos e criar produtos, 
promover e apoiar o empreendedorismo jovem e de 
base local, dinamizando e criando emprego de forma 
a combater o desemprego geral
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OBRAS - SEPARADOR

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Carregueiro 

No âmbito do Protocolo de Delegação de Competências entre a Câmara Mu-
nicipal de Aljustrel e a União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, 
relativamente ao projeto de Requalificação Urbana do Carregueiro, encon-

tra-se concluída a obra de construção de um abrigo de passageiros, junto ao Bairro da 
Cruz Vermelha.

Ervidel 
Dia do Trabalhador

A Junta de Freguesia de Ervidel, com o apoio da Câmara Municipal de Aljustrel, 
realiza as comemorações do Dia do Trabalhador, na quinta-feira, 1.º de maio, 
na Barragem do Roxo. Como habitualmente, as famílias passam o dia junto 

à barragem num piquenique, que este ano, será animado com as atuações dos grupos 
corais “Flores de Primavera”, “Margens do Roxo”, e ainda do Rancho Folclórico de 
Faro. Como habitualmente haverá uma intervenção sindical, e um baile com o Duo 
Kontraste. 

Messejana
Projeto Vipasca 21 

O núcleo de trabalho de Messejana do projeto Vipasca 21 já se encontra em ati-
vidades. A equipa, composta por dois engenheiros civis e um técnico superior 
de turismo, irá desenvolver iniciativas visando a requalificação de infraes-

truturas para dinamizar o sector do turismo, criar roteiros turísticos sustentáveis e 
a reabilitação dos edifícios devolutos que se encontram em perigo para a população 
desta freguesia.

S. João de Negrilhos
Feira de Abril

A feira anual da freguesia de S. João de Negrilhos, mais conhecida por Feira 
de Abril, realizou-se no domingo 13 de abril, em simultâneo com a segunda 
edição do mercado dos produtos da terra.

Além da exposição de produtos locais, ao longo do dia, foi apresentado um progra-
ma de atividades variadas, entre as quais a confeção de Prato de Borrego  e Degusta-
ção Gastronómica e Prova de Vinhos Locais, Aulas de Equitação e Tourada à Alente-
jana, animação musical diversa com o Grupo Coral de S. João de Negrilhos e Grupo 
de Cantares Feminino de Aljustrel, o Trio de Acordeonistas “Os Desenrascados”, o  
Grupo de Musica Tradicional “Moda Mãe” e Sunset DJ PF Freitas.

O Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo de Aljustrel (GAMA) com o ob-
jetivo de melhor divulgar e promover os principais elementos e atividades que 
caracterizam o Movimento Associativo do concelho, criou uma estrutura no site 

do município após se ter efetuado uma recolha exaustiva e criteriosa. 
Pretende-se desta forma estimular e valorizar o empenho e a dedicação dos dirigentes 

associativos que, a título voluntário, dedicam parte das suas vidas e do seu tempo livre às 
atividades públicas e ao bem comum.

A partir de agora, as informações relativas às diversas associações e coletividades do 
concelho podem ser consultadas nos seguintes links: 

http://www.mun-aljustrel.pt/menu/601/associacoes.aspx
http://www.mun-aljustrel.pt/menu/602/desportivas.aspx
http://www.mun-aljustrel.pt/menu/603/recreativas-culturais.aspx

Associativismo

Câmara Municipal de Aljustrel 
disponibiliza lista de associações  
do concelho no seu site
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Tendo por base uma parce-
ria entre o Município de 
Aljustrel e a Turismo do 

Alentejo - ERT, foi instalada uma 
mesa interativa na entrada dos 
Paços do Concelho com o objeti-
vo de criar uma experiên-
cia turís-

tica que eleva o acolhimento e a 
hospitalidade do nosso concelho. 
A mesa interativa tem porme-
nores estéticos alusivos à região, 
tais como a utilização da cortiça.  
 

Relativamente à aplicação, esta 
destaca-se pela forma intuitiva, 
podendo os utilizadores explo-
rar um mapa interativo, com 
pontos de interesse, acedendo 
a informação como “onde co-
mer”, “onde dormir”, “o que fa-

zer”, “o que visitar”, meteoro-
logia, eventos e rotas.

Na sequência de notícias 
surgidas na comunica-
ção social que apontam 

para o encerramento de várias 
repartições de finanças em todo 
o país, o presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel, Nelson 
Brito, acompanhou, no dia 24 de 
março, o deputado do PS eleito 
por Beja, Luís Pita Ameixa, nu-
ma visita aos serviços de finan-
ças de Aljustrel. A iniciativa teve 
como objetivo destacar a impor-
tância deste serviço de proximi-
dade para a população, preocu-
pação que deve ter eco junto do 
Parlamento e do Governo, de 
forma a que não sejam colocadas 
em causa as funções do Estado, 
em particular em territórios de 
baixa densidade e envelhecidos, 
como é o caso do Concelho de 
Aljustrel, que são aqueles que 
mais necessitam de serviços de 
proximidade.

Com o objetivo de transmi-
tir uma imagem abrangente da 
dinâmica socioeconómica do 
nosso concelho, o autarca acom-
panhou igualmente o deputado 
em visita às empresas ORICA 
- Minning Services Portugal, 
LLopis Portugal, Queijaria Do-
res e empresa Transaqua- Socie-
dade Ibérica de Tubagens.

Promoção turística 

Município de Aljustrel já tem 
mesa interativa

Visita do deputado  

Luís Ameixa

Município 
preocupado 
com 
repartição  
de finanças

Organizada pela Minha 
Terra - Federação Por-
tuguesa de Associações 

de Desenvolvimento Local e a 
ESDIME - Agência para o De-
senvolvimento Local no Alentejo 
Sudoeste, esta iniciativa teve iní-
cio, pelas 10h30, na Associação 

de Beneficiários do Roxo, em São 
João de Negrilhos. 
Na ocasião, foi apresentado, por 
um representante desta associa-
ção, o projeto “Requalificação de 
Estação de Secagem e Armazena-
gem de Cereais”. 
A seguir, o presidente da Esdi-

me traçou as linhas de atuação 
desta associação que, entre 2009 
e 2013 aprovou 136 projetos no 
território do Alentejo Sudoeste, 
correspondentes a um montante 
de ajuda pública de 10,2 milhões 
de euros e à criação de 138 novos 
postos de trabalho, em atividades 

tão diversificadas como a explo-
ração agrícola (agroturismo), a 
criação e desenvolvimento de 
microempresas (transformação 
agroalimentar), a conservação e 
valorização do património (re-
cuperação de fachadas urbanas 
e centro de interpretação) e os 
serviços básicos para a população 
(centro multisserviços).
Por fim, o presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel descreveu 
as características do concelho e 
recordou o empenho e a colabo-

ração do município no desenvol-
vimento destes projetos.  
A visita prosseguiu com uma 
deslocação à microempresa de 
Miguel Garcia Dores, apoiada na 
área da transformação agroali-
mentar, através do projeto “Quei-
jaria de Montes Velhos”.
Dali toda a comitiva seguiu para 
Castro Verde e Ourique, onde o 
secretário de Estado da Agricul-
tura tomou conhecimento de 
outros exemplos de intervenção 
integrada e pluridisciplinar.

Desenvolvimento Local

Secretário de Estado da 

Agricultura de visita a Aljustrel 
O secretário de Estado da Agricultura, José Diogo Albuquerque esteve no dia 19 de 
março, no Concelho de Aljustrel, numa visita a projetos de abordagem LEADER no 
Alentejo Sudoeste.  

SIG
 
O SIG - O Sistema de Informação Geográfica do Município de Aljustrel é uma infraestrutura tecnológica recentemente 
desenvolvida pelo município que facilita a gestão, produção e distribuição de informação geográfica digital do conce-
lho. O SIG está disponível em http://aljustrel.niugis.com 
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PATRIMÓNIO- SEPARADOR

A zona envolvente ao Moinho do Maralhas foi 
alvo recentemente de uma pequena inter-
venção. A par da instalação de iluminação 

nesta área foi igualmente criado um espaço de lazer 
onde foram colocadas cinco mesas de piquenique 
em madeira, com bancos acoplados.

O acesso ao moinho foi melhorado através do 
alargamento da via existente, na qual foi aplicado 

material para regularização do piso e criadas as con-
dições para a futura iluminação do mesmo. 

A melhoria operada veio tornar o local mais 
aprazível ao visitante que, para além de poder ad-
mirar a beleza do moinho, poderá igualmente aqui 
encontrar alguns momentos de tranquilidade e des-
lumbrar-se com uma das vistas mais bonitas da vila 
de Aljustrel. 

As intervenções da Câmara 
Municipal no modelo de 
administração direta são 

da responsabilidade da divisão 
técnica do município. As obras 
são realizadas aplicando meios 
próprios, ou adquiridos para o 
efeito, e que se destinam ao seu 

imobilizado. São exemplos destes 
trabalhos as pequenas interven-
ções urbanísticas, os ramais de 
águas e esgotos, trabalhos de jar-
dinagem, construção civil, entre 
outras, bem como algumas inter-
venções de maiores dimensões.

Zonas empresarias e novas áreas  
de regadio em análise 

Município de Aljustrel 
e EDIA reuniram

Administração direta

Uma Câmara  
com rostos

Moinho do Maralhas

Acesso melhorado e espaço 
de lazer

O presidente da Câmara de Muni-
cipal de Aljustrel, Nelson Brito, 
reuniu, recentemente com o em-

possado presidente da EDIA - Empresa 
de Desenvolvimento e Infraestruturas do 
Alqueva, S.A., José Pedro da Costa Salema.

O autarca apresentou à EDIA os pro-
jetos de ampliação e criação de novas zo-

nas de localização empresarial previstas 
no processo de revisão do PDM – Plano 
Diretor Municipal em curso, nomeada-
mente, Pólo Industrial de Aljustrel, Zona 
empresarial de Ervidel e Montes Velhos e 
Zona Empresarial do nó da A2, em Rio de 
Moinhos.

Na mesma reunião a EDIA informou 

o Município que, em 2015, está previsto 
o lançamento do concurso público para a 
construção do Bloco de Rega Roxo/Sado 
da rede secundária de Alqueva, projeto 
que originalmente previa uma área 2 mil 
hectares de regadio, mas que no novo for-
mato abrangerá 4 mil hectares.

O presidente da Câmara aproveitou 

igualmente a ocasião para reclamar junto 
da EDIA a realização de obras de repara-
ção nas estradas nacionais, regionais e mu-
nicipais que sofreram grande desgaste na 
sequência da muita circulação de pesados 
com origem nas empreitadas de instalação 
da Rede Secundária de Alqueva no Conce-
lho de Aljustrel.

01 02

04

05

03

06

01.  Requlificação do Poço Encarnado 
e envolvente, na Horta do Broco

02.  Pintura do muro do cemitério

03.  Colocação de iluminação de Natal

04.  Intervenção na envolvente no Moi-

nho do Maralhas

05.  Ampliação de Pontão em Montes 
Velhos

06.  Asfaltamento da Estrada do Cemi-
tério em Montes Velhos
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Cine Oriental

Obras terminadas, 
abertura oficial é 
para breve

As obras de requalificação do Cine Oriental já estão termina-
das. A remodelação deste edifício emblemático de Aljustrel 
beneficiou de uma candidatura ao QREN, com uma com-

participação de cerca de 778 mil euros, numa obra com um valor 
total de mais de 1 milhão e 100 mil euros, o que permitiu proceder 
à sua ampliação, com a junção do lote adjacente, e ao melhoramen-
to da funcionalidade do próprio espaço. 

O Cine Oriental, além de ser predominantemente uma sala de 
cinema, irá, agora, permitir novas valências culturais, como: tea-
tro, dança, variedades, conferências, entre outras, como foi o caso 
nos passados dias 4 e 5 de abril quando para receber a primeira 
edição das “Conferências de Aljustrel” voltou, para a ocasião, a 
abrir as suas portas ao público. 

A abertura oficial do Cine Oriental está agendada para 31 de 
maio e 1 de junho.

//  Curiosidade
A origem da palavra “cinema” deve-se 
à circunstância de ter sido o cinema-
tógrafo o primeiro equipamento utili-
zado para filmar e projetar.
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SAÚDE E AMBIENTE - SEPARADOR

É vulgar ouvirmos a frase 
“Aljustrel, terra de luta”. 
Para quem não nos conhe-

ce pode parecer que estamos a 
falar de uma comunidade agres-
siva, pura ilusão, o povo de Al-
justrel é pacífico, embora com a 
particularidade de nunca virar a 
cara à luta quando o que está em 
causa é a prepotência e o abuso, 
ou quando é posta em causa a 
dignidade do ser humano ou da 
comunidade.

Um concelho com mais de 
750 anos de municipalismo, em 
que a nobreza sempre esteve ex-
cluída, berço de um dos fundado-
res da República e protagonista 
de inúmeros combates contra a 
exploração, de que foi expoente 
máximo a greve dos mineiros em 
1922, com repercussão interna-
cional, foi com naturalidade que 
este povo abraçou e rejubilou 
com os acontecimentos de 25 de 
Abril de 1974. A revolução devol-
veu-lhe a liberdade e a dignidade 
perdidas quarenta e oito anos an-
tes, devido a um regime opressor 
que tudo tentou para nos calar, 
mas que nunca o conseguiu re-
almente, sendo disso exemplo o 
elevado número de aljustrelenses 
presos e torturados nas cadeias 
fascistas.

 Romagem do dia 28 de Abril de 
1974

No dia 25 de Abril, ainda mal 

se sabia qual seria o resultado da 
revolução, já os aljustrelenses de 
todas as sensibilidades políticas, 
mas que tinham em comum o 
objectivo de oposição ao regime, 
se movimentavam para dar apoio 
incondicional ao Movimento que 
então derrubava o regime opressor.

No dia 27 de Abril, pelas 
quinze horas, teve lugar a últi-
ma reunião do executivo cama-
rário do antigo regime, presidi-
da pelo regente agrícola Matos 
Brás e com a presença de toda a 
Vereação, Juntas de Freguesia e 
Regedores e dos funcionários do 
município. Nesta reunião extra-
ordinária, o executivo camarário 
não se demitiu e declarou aderir 
incondicionalmente ao Movi-
mento das Forças Armadas.

No dia 28 de Abril, três dias 
após a revolução, tem lugar uma 
romagem ao cemitério de Al-
justrel para simbolicamente ho-
menagear, na figura dos compa-
nheiros Adanjo e Madeira, todos 
aqueles que tiveram a coragem de 
dizer NÃO a um regime que sem-
pre quis calar a voz dos indigna-
dos. Os cidadãos Adanjo e Ma-
deira foram assassinados pelas 
forças repressivas do regime a 28 
de Abril de 1962, no decurso de 
uma manifestação pacífica e es-
pontânea em protesto pela prisão 
arbitrária de uma dezena de al-
justrelenses efetuada pela P.I.D.E. 
nesse mesmo dia.

Manifestação do 1º de Maio de 
1974

No 1º de Maio de 1974, como 
aliás no resto do país, o povo de 
Aljustrel juntou-se numa grande 
manifestação de unidade e soli-
dariedade, para comemorar uma 
data que há muito tempo estava 
interdita e era alvo de repressão, 
o Dia do Trabalhador. A manifes-
tação percorreu algumas artérias 
da vila e culminou num comício 
no Largo fronteiro ao Sindicato 
Mineiro, em frente do qual diver-
sos oradores usaram da palavra.

Os sindicatos rapidamente 

elegeram novos dirigentes, des-
tituindo as anteriores direcções 
corporativas. No que respeita ao 
Município, será apenas a 8 de 
Maio, que o anterior Presidente 
da Câmara pede formalmente a 
demissão do cargo, seguido do 
Vice-presidente, a 10 de Maio.

Entretanto a CDE (Comissão 
Democrática Eleitoral), associa-
ção que congregava a maioria dos 
opositores ao regime, convocou 
um plenário popular de todos 
os habitantes do concelho com 
mais de 21 anos para o dia 12 de 
Maio, que teve lugar no Campo 

de Futebol das Minas. Esta reu-
nião magna, considerada exem-
plar na altura e apontada como 
modelo para os outros concelhos, 
serviu para a eleição da Comissão 
Administrativa do Município. 
Foram propostos doze nomes, 
embora qualquer pessoa pudesse 
inscrever no boletim de voto ou-
tros nomes. Desta eleição saíram 
seis nomes que vieram a integrar 
a referida Comissão: António A. 
Raposo, Fernanda Peleja Patrício, 
João dos Santos Soares, Manuel 
F. Custódio Baltasar, José Alber-
to da Silva e Luís B. Afonso da 

25 de Abril  Romagem do dia 28 de Abril de 1974

Manifestação do 1.º de Maio de 1974
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Palma. 
A Comissão eleita toma posse no Governo Civil 

de Beja a 13 de Maio, com a presença de centenas 
de pessoas que acompanharam os eleitos a Beja. O 
Dr. Celso Pinto de Almeida, como representante do 
Movimento Democrático, referiu então no seu dis-
curso: “A realização desta cerimónia constitui um 
passo muito importante, a nível regional, com vis-
ta à desfascização do País”, mostrando desde cedo 
a força que o Poder Local viria a representar para a 
democracia e o desenvolvimento de Portugal.

O novo elenco camarário tem a sua primeira 
reunião a 14 de Maio, tendo sido apenas tratados 
assuntos de gestão corrente. Nenhum funcionário 
camarário foi afastado ou saneado.

 
Tomada de Posse das Comissões Administrativas

As Comissões Administrativas das Juntas de 
Freguesia também foram eleitas em assembleia po-
pular e tomaram posse na Câmara Municipal a 5 de 
Julho de 1974.

A assembleia de Aljustrel teve lugar em 25 de 
Maio e elegeu Raul Teresa Rosa, Joaquim da Costa 
Pinto e Diogo Vilhena Barahona. A de Ervidel ocor-
reu a 30 de Maio e elegeu António J. Coelho Garrido, 
António Saraiva Martins e Eugénio C. Azevedo. Em 
Messejana, foram eleitos a 6 de Junho, Manuel Ru-
as, Manuel Pereira e Henrique Brando Albino e na 
freguesia de S. João de Negrilhos foram eleitos, a 19 
de Junho, Cândido R. Bastos, Arménio L. Sabino e 
Manuel da Silva Domingos. 

Presente e Futuro
Quarenta anos após esta data histórica e em face 

da atual situação política, económica e social, fazem 
sentido os versos de Chico Buarque:

Foi bonita a festa, pá
Fiquei contente
Ainda guardo renitente
Um velho cravo para mim
Já murcharam tua festa, pá
Mas certamente
Esqueceram uma semente
Nalgum canto de jardim

Agora cabe-nos a nós, sem exceção, numa home-
nagem a todos os que lutaram para que pudéssemos 
viver em liberdade e simbolicamente ao 25 de Abril, 
fazer germinar essa semente perdida nalgum canto 
do jardim.

Romagem do dia 28 de Abril de 1974

O Presidente da recém-eleita Comissão Adminis-
trativa, António A. Raposo, no uso da palavra

Manifestação do 1.º de Maio de 1974
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A Assembleia Municipal de 28 de feverei-
ro de 2014, realizada em Rio de Moi-
nhos, não teve inscrições para o ponto 

destinado à intervenção do público. Antes da 
entrada nos pontos da ordem do dia foram 
apresentadas 3 moções. Por parte da bancada 
da CDU: moção sobre “Os Impactos da Reor-
ganização Administrativa Territorial Autár-
quica”, que foi aprovada por unanimidade, e 
moção “Por um distrito desenvolvido e a pro-
duzir ao serviço das populações e de quem tra-
balha”, aprovada por unanimidade. Por parte 
da bancada do PS: moção “Em defesa do Poder 
Local Democrático, do interior do país e dos 
serviços públicos”, aprovada por unanimidade. 
Relativamente aos pontos da ordem do dia, as 
deliberações foram as seguintes: Apreciação e 

votação da Proposta de Elaboração de um Pro-
grama Estratégico de Reabilitação Urbana do 
Concelho de Aljustrel – Proposta de Delimita-
ção de Área e Reabilitação Urbana em Aljus-
trel – aprovada por unanimidade; Autorização 
para abertura de procedimentos concursais – 
aprovada por unanimidade; Apreciação e vota-
ção da proposta de Regulamento e Regimento 
da Assembleia Municipal Jovem – aprovada 
por unanimidade e Apreciação do Relatórios 
de Atividades da Assembleia Municipal – 2013. 
Concluída a apreciação da atividade da Câma-
ra e analisados outros assuntos, o Sr. Presidente 
da Assembleia deu por concluída a sessão, após 
se ter verificado a inexistência de inscrições no 
2º período de intervenção do público.

A Assembleia Municipal de 18 de 
dezembro de 2013, realizada em 
Aljustrel, iniciou-se com a apre-

sentação do expediente, seguindo-se o 
período para intervenção do público, 
que não teve inscrições. Relativamente 
aos pontos da ordem do dia, as delibe-
rações foram as seguintes: Apreciação e 
votação das Grandes Opções do Plano, 
Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano 
de 2014 - aprovado por maioria, com a 
abstenção da bancada da CDU, que apre-
sentou declaração de voto; Apreciação 
e votação da proposta do Regimento da 
Assembleia Municipal para o mandato 
2013-2017 - aprovada por unanimidade; 
Fixação da participação variável no IRS 

para o exercício de 2013 - aprovada por 
unanimidade; Autorização para abertura 
de procedimentos concursais - aprovada 
por unanimidade; Autorização prévia ge-
nérica no âmbito da Lei dos Compromis-
sos (LCPA) - aprovada por unanimidade; 
Apreciação e votação das alterações ao 
Protocolo de Delegação de Competências 
celebrado com as Juntas de Freguesia de 
Messejana e Rio de Moinhos - aprovada 
por unanimidade. Feita a Apreciação da 
Atividade da Câmara e outros assuntos, a 
sessão foi encerrada após se ter verificado 
a inexistência de inscrições no 2º período 
de intervenção do público.

Assembleia Municipal de Aljustrel

Resumo das deliberações

Futuro profissional

Feira das Profissões responde a ensejos dos 
jovens de Aljustrel

A Câmara Municipal de 
Aljustrel promoveu nos 
dias 3 e 4 de abril, a Feira 

das Profissões.
Realizado pelo terceiro ano 

consecutivo, este evento reuniu 
no pavilhão do Parque de Expo-
sições e Feiras várias instituições 
de ensino profissional, escolas 
profissionais, empresas e outras 
entidades no sentido de propor-
cionar aos jovens do concelho 
um contacto mais próximo com 
o mundo do trabalho. Ajudar os 
jovens a escolher o seu futuro 
profissional é o grande objetivo 
desta Feira das Profissões. Assim, 
durante estes dois dias, além da 
oferta formativa, foram dinami-

zados painéis nos quais os inte-
ressados trocaram impressões e 
falaram com quem já tem experi-
ência nas áreas apresentadas. 

A par das demonstrações prá-
ticas de cursos de cozinha, eletri-
cidade e mecatrônica, houve ain-
da uma sessão de esclarecimento 
sobre comportamentos de risco. 

Esta iniciativa, que contou 
com a colaboração do Instituto 
do Emprego e Formação Pro-
fissional, da Esdime e do Agru-
pamento de Escolas de Aljustrel 
tentou, novamente nesta edição, 
responder aos ensejos e dúvidas 
que os jovens possam ter a nível 
académico e profissional, e ajudá-
-los a melhor decidir o seu futuro. 
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Nunca a expressão “Quem 
tem mãe, tem tudo” se 
aplicou tão bem como 

no caso de Miguel Dores. Este 
jovem, hoje com 23 anos, recor-
da-se que desde sempre, gosta-
va de ver a mãe fazer queijos. A 
vontade de querer experimentar, 
aliada ao facto de se encontrar 
desempregado e de necessitar 
de um emprego, levou-o a pen-
sar que talvez ali estivesse uma 
oportunidade de negócio. A 
mãe deu-lhe todo o seu apoio e 
ensinou-lhe as técnicas tradicio-
nais de fabrico de queijos frescos 
e curados. Miguel informou-se, 
então, de todos os passos a seguir 
para criar uma empresa. No iní-
cio de 2010, apresentou um pro-
jeto ao abrigo do PRODER, cuja 
aprovação em 2011, lhe permitiu 
avançar. A partir dai, jogou lite-

ralmente mãos “às obras”. Com 
a ajuda do pai construiu um ane-
xo nas traseiras da casa familiar, 
e ali montou a queijaria. Entre-
tanto, adquiriu maquinaria e, 
finalmente, em abril de 2013, 
começou a comercializar queijos 
de cabra frescos e curados sob a 
marca “Queijaria Dores”. 

Desde então, toda a família 
dá o seu contributo neste negó-
cio de produção de queijo tradi-
cional que vai da criação própria 
de cabras até ao consumidor fi-
nal. O pai trata das cabras e do 
leite, a irmã ajuda na produção 
dos queijos que continuam a ser 
feitos à mão. E a mãe, mais uma 
vez, além dos seus conselhos, 
auxilia uns e outros sempre que 
necessário. Aliás, foi igualmen-
te ela que um dia lhe sugeriu de 
incorporar orégãos nos queijos. 

Experimentaram. O resultado 
agradou a todos e principalmen-
te ao público, que aprecia imen-
so o sabor do queijo misturado 
com o desta erva aromática tão 
utilizada na gastronomia alente-
jana. 

Semanalmente, são produ-
zidos 500 queijos frescos, numa 
média de 100 a 130 por dia, que 
Miguel se encarrega de distri-
buir, todas as manhãs, antes da 
abertura das lojas aos clientes, 
em Aljustrel, Ferreira do Alen-
tejo, Grândola e Alcácer do Sal. 
Os queijos frescos que não são 
vendidos vão para curar, para 
posteriormente serem vendidos. 

A qualidade dos seus produ-

tos e a boa aceitação no merca-
do levam Miguel a considerar a 
hipótese de, até ao final de 2014, 
aumentar a produção para 250 
queijos diários. 

 Ao fim de um ano, este jo-
vem empresário, hoje com 23 
anos, está satisfeito. O negócio 
vai de vento em poupa. Apesar 
da crise, as suas vendas estão a 
aumentar, apesar de ainda não 
poder viver completamente de-
las. No entanto, quer continuar 
a trabalhar neste ramo. Diz não 
estar arrependido, e olha com 
esperança para o futuro, que 
devido à sua curiosidade, ousa-
dia, determinação e trabalho, se 
apresenta um pouco mais riso-
nho.

Empresa festeja um ano de ativida-
de com perspetivas otimistas 

Queijaria Dores

Na nossa rubrica sobre empreende-
dorismo fomos saber o que levou o 
jovem Miguel Dores a aventurar-se 
no mundo empresarial e, ser dono, 
aos 22 anos, de uma queijaria que, 
ao fim de um ano de vida e apesar 
da crise, vai de vento em poupa. 

Nome: Queijaria Dores
Dono: Miguel Alexandre Garcias Dores
Produção tradicional de queijos de cabra
500 queijos produzidos por dia
Local: Montes velhos

Tel: 284666063
Telm: 962704209
Email: queijariadores@gmail.com
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CULTURA - SEPARADOR

No dia 8 de março, dia em que se co-
memora a nível mundial a Mulher, 
a Câmara Municipal de Aljustrel as-

sinalou a efeméride com uma distribuição de 
poemas e flores à gente feminina. Como to-
dos os anos, a iniciativa teve lugar, a partir das 
10 horas, junto ao Mercado Municipal. 

Durante a tarde, nesse mesmo dia, pelas 
15h30, a Biblioteca Municipal abriu as suas 
portas para a apresentação ao público dos 
livros “Caleidoscópio 11212” e “Sem-óculos-
-cor-de-rosa” de Ana Paula Figueira, que foi 
acompanhada da exposição “Caleidoscópio 
11212” da autoria de Pedro Santos. 

O Dia Internacional da Mulher foi ainda 

recordado com algumas manifestações cultu-
rais e recreativas, em todo o concelho, promo-
vidas pelas juntas de freguesia Assim, além da 
já tradicional distribuição de poemas e flores, 
houve uma sessão de cinema em S. João de 
Negrilhos e Messejana, um chá cultural, com 
momento de poesia e animação musical com 
Sandra Lança, e uma exposição de fotografia 
e tertúlia sobre “Igualdade” também em Mes-
sejana. Em Ervidel, uma matinée dançante 
animou a tarde, e em Montes Velhos foi apre-
sentado o livro “Stories do Alentejo” com a 
presença de uma das autoras, ao que se seguiu 
uma animação musical e um chá convívio. 

O Município de Aljustrel e 
o Instituto Politécnico de 
Beja (IPBeja) assinaram, 

no dia 18 de março, o protocolo 
“Criação da Plataforma de Enten-
dimento e de Colaboração Mútua”.

O protocolo, que procura am-
pliar o estímulo à competitividade, 
ao crescimento da economia e à 
sustentabilidade do emprego, im-
plica uma ação concertada e pro-

ativa de todos os interlocutores da 
região, através da criação de uma 
plataforma de entendimento e de 
colaboração mútua entre o Institu-
to Politécnico de Beja e as câmaras 
municipais do Baixo Alentejo, bem 
como uma opção estratégica fun-
damental para o território em que 
as diversas instituições proponen-
tes atuam.

 O acordo firmado tem em 

consideração as áreas de interven-
ção consideradas estratégicas pelo 
Município de Aljustrel, tais como: 
promoção do desenvolvimento 
económico (nomeadamente nas 
áreas de geologia e minas, turismo 
e património e inovação social e 
cultural); Investigação e desenvol-
vimento tecnológico; Educação e 
formação e Empreendedorismo e 
criação de empresas.

Desenvolvimento e Investigação

Município de Aljustrel e o Instituto 
Politécnico de Beja assinaram 
protocolo

Dia Internacional da Mulher

Iniciativas culturais assinalam efeméride em Aljustrel

No dia 28 de fevereiro, de manhã 
as ruas em torno da Praça da Re-
sistência voltaram a ser palco de 

um grande desfile de Carnaval.  
Música, cor e animação deram vida 

à praça, que no final se encheu com as 
crianças e jovens do Concelho de Aljus-
trel a divertirem-se, mascarados con-
soante os temas escolhidos pelas suas 

escolas. Como sempre, o desfile esteve 
também aberto a todos aqueles que com 
espírito de Carnaval se quiseram asso-
ciar à festa. 

À semelhança dos anos anteriores, 
a Câmara Municipal de Aljustrel, que 
promove esta iniciativa, apoiou as esco-
las com uma pequena comparticipação 
financeira, distribuída em função dos 

alunos participantes, no sentido de po-
derem adquirir algum material para os 
disfarces. 

A autarquia assegurou o transporte 
dos alunos dos diversos estabelecimen-
tos de ensino aderentes para o local de 
divertimento. O desfile carnavalesco, 
que contou com o apoio da GNR e dos 
Bombeiros de Aljustrel decorreu com to-

da a segurança e num clima de grande 
alegria. 

Nos dias seguintes, em vários pontos 
do concelho, o Carnaval foi vivido com 
grande folia, e no dia 4 de março, terça-
-feira de Carnaval, a Praça da Resistência 
recebeu novamente os pequenos foliões, 
que se divertiram nos insuf láveis e com 
os diversos jogos postos à sua disposição.  

Carnaval das Escolas

Praça da 
Resistência 
anima-se com 
desfile dos 
pequenos foliões
Música, cor e muita animação foram 
uma constante no desfile de Carnaval 
que juntou centenas de crianças, jovens 
e menos jovens do concelho na Praça 
da Resistência.
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A Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de 
Aljustrel (CPCJA), em 

resposta ao desafio lançado pela 
Comissão Nacional de Proteção 
de Crianças e Jovens em Risco 
(CNPCJR), está a dinamizar, 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal, atividades no âmbito do 
tema “Abril -  mês da preven-
ção dos maus-tratos na infância 
(MPMT).

 Esta iniciativa visa cons-
ciencializar a comunidade local 
para a importância da preven-
ção dos maus-tratos na infância 
e do fortalecimento das relações 

familiares, no sentido de uma pa-
rentalidade positiva, tendo como 
grande objetivo tornar as crian-
ças e jovens cidadãos respeitados 
e, por isso, mais felizes.

As atividades constam do 
Ciclo de Cinema “Abril - Mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos” e do 
II Encontro da CPCJA “O amor 
pela criança faz a diferença”.

O ciclo de cinema, cuja temá-
tica é a dos maus-tratos físicos e 
emocionais (abuso sexual, ne-
gligência, violência doméstica e 
bullying), tem estado a decorrer 
semanalmente, à quarta-feira, às 
21h30, nas Oficinas de Formação 

e Animação Cultural. Os filmes 
Polisse, Speak, Te doy mis ojos 
foram exibidos nos dias 9, 16 e 23 
de abril. No dia 30, será a vez de 
Precious fechar este ciclo, coinci-
dindo com a realização do II En-
contro da CPCJA “O amor pela 
criança faz a diferença”, que de-
correrá nessa manhã. Este evento 
terá como oradores José Agosti-
nho Pereira e Luís Villas Boas, 
ambos psicólogos clínicos e com 
vasta formação na temática dos 
maus-tratos infantis e da emer-
gência infantil.

O presidente da Câmara 
Municipal de Aljustrel e a 
vereadora com o pelouro 

da Ação Social visitaram, no mês 
de fevereiro passado, as obras do 
Lar da 3ª idade de Aljustrel. A vi-
sita foi acompanhada pelo prove-
dor da Santa Casa da Misericórdia 
de Aljustrel, entidade responsável 
pela infraestrutura.

 O Município está a apoiar a 
construção do Lar, num valor de 
20 mil euros mensais, que atestam 
bem a importância que a autar-
quia atribui a este projeto social. 
Assim, e desde 2012, a Câmara, 
decorrente do acordo que inclui 

a concessão de subsídios e a com-
pra do jardim Púbico 25 de Abril, 
já transferiu para a Misericórdia 
mais de 500 mil euros destinados 
à construção do novo lar.

 Para além dos valores atrás 
descritos, é de realçar que o apoio 
da Câmara Municipal à Miseri-
córdia de Aljustrel viabilizou um 
acréscimo de mais 250 mil euros 
no apoio ao projeto efetuado pe-
lo QREN, viabilizando-se, assim, 
através desta importante parceria, 
a construção de uma infraestru-
tura que irá preencher uma im-
portante lacuna social no Conce-
lho de Aljustrel.

Pais-em-Rede

Associação, com sede 
própria, pinta Aljustrel de azul

No passado dia 15 de mar-
ço procedeu-se à inaugu-
ração da sede do Núcleo 

de Aljustrel da Associação Pais-
-em-Rede (PeR), situada no espa-
ço do antigo Centro de Anima-
ção Infantil Municipal (CAIM).

Durante o evento, que contou 
com a presença de Luísa Beltrão, 
presidente da Associação PeR 
e dos representantes das insti-
tuições parceiras, foi assinado o 

Contrato de Comodato de Ce-
dência do espaço entre a Asso-
ciação e a Câmara Municipal de 
Aljustrel.

Uma das primeiras iniciativas 
levadas a cabo por esta associa-
ção, já instalada na sua nova sede, 
teve lugar a 2 de abril, Dia Mun-
dial da Consciencialização sobre 
o Autismo. Para marcar esta da-
ta, o núcleo local da PeR convi-
dou a Santa Casa da Misericórdia 

e o Agrupamento de Escolas de 
Aljustrel para a distribuição, em 
colaboração com o Município, de 
balões azuis pelas escolas, infan-
tários do concelho e principais 
artérias de Aljustrel. A áurea azul 
chegou até ao Moinho do Mara-
lhas e toda a comunidade, vesti-
da de azul, juntou-se à iniciativa, 
num grande movimento de soli-
dariedade.

Câmara Municipal de Aljustrel deliberou, no 
dia 5 de fevereiro, atribuir/renovar 14 bolsas 
de estudo, no valor global de 10 mil e 400 

euros, destinadas a alunos matriculados no ensino 
superior no ano letivo 2013/2014.

A concessão de bolsas de estudo visa propor-
cionar apoio aos estudantes que, em virtude da 
sua situação socioeconómica, têm dificuldades em 
prosseguir os estudos nos estabelecimentos de ensi-
no superior. A atribuição de bolsas de estudo é um 
modo de estimular a frequência em cursos superio-
res, melhorando o tecido académico do concelho 
de Aljustrel, contribuindo, assim, para um maior e 
mais equilibrado desenvolvimento social, económi-
co cultural.

Bolsas de estudo 

Câmara Municipal 
atribui apoio a 14 
alunos

Ação social

Presidente da Câmara 
visitou as obras do novo Lar 
da 3.ª idade de Aljustrel

Prevenção na infância

Ciclo de cinema e encontro da CPCJ 
alertam para maus-tratos nas crianças
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“Velas ao Vento” assim se de-
nomina a iniciativa que o 
Museu Municipal de Aljus-

trel realizou, no passado dia 6 de 
abril, no âmbito do Dia Nacional 
dos Moinhos, que se comemora a 
7 de abril.

Para celebrar a data, nesse do-
mingo, pelas 10 horas, os técnicos 

do museu organizaram o pas-
seio pedestre “Na rota dos moi-
nhos de vento de Aljustrel”. Os 
moinhos são hoje considerados 
património por serem um teste-
munho vivo das antigas moagens 
e pela sua arquitetura característi-
ca. Em redor da vila de Aljustrel, 
existiram cerca de 15 moinhos 

de vento. A grande maioria já 
desapareceu ou encontra-se ao 
abandono. Uma das exceções é o 
Moinho do Maralhas, que se situa 
numa elevação a sul da povoação.

A visita guiada terminarou 
precisamente junto a este moinho, 
que nesse dia ostentou as suas be-
las velas. Para além disso, teve as 
portas abertas para que o público 

pudesse ver este exemplar recupe-
rado em funcionamento, e ainda 
daquele local deixar-se encantar 
por uma das mais belas panorâ-
micas da vila.

Dia Mundial do Moinhos

Visita guiada pelos moinhos 
e velas ao vento

Durante o mês de fevereiro, os técnicos do 
Museu Municipal de Ajustrel foram os ato-
res da peça de teatro “A Galinha Ruiva”, que 

contou igualmente com alguma participação das 
crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, 
convidadas a assistir a esta representação teatral. 

Depois de apresentada aos mais jovens, esta ses-
são teatral efetuada nas escolas culminou com uma 
representação teatral, no dia 1 de março, no museu, 
dirigida ao público em geral. 

Adaptada de um conto inglês para a língua por-
tuguesa, esta peça de teatro está inserida no projeto 
educativo do museu intitulado “Do grão ao pão”.

O projeto educativo “Do grão ao pão” do mu-
seu pretende mostrar, através de atividades lúdicas e 
educativas, todo o processo tradicional de confeção 
do pão, desde a sementeira, até à moagem do trigo e 
transformação da farinha, ingrediente essencial no 
fabrico do mesmo e base da alimentação alentejana.

O Museu Municipal de Aljustrel apresentou no 
dia 1 de março, a peça de teatro “ A Galinha Ruiva”. 

Adaptada de um conto inglês para a língua por-
tuguesa, esta peça de teatro está inserida no projeto 
educativo do museu intitulado “Do grão ao pão”.

Depois de apresentada aos mais jovens, esta ses-
são de teatro vai culminar com uma representação 
dirigida ao público em geral. 

O projeto educativo “Do grão ao pão” do mu-
seu pretende mostrar, através de atividades lúdicas e 
educativas, todo o processo tradicional de confeção 
do pão, desde a sementeira, até à moagem do trigo e 
transformação da farinha, ingrediente essencial no 
fabrico do mesmo e base da alimentação alentejana.

O Museu Municipal de Aljustrel apresentou no 
dia 1 de março, a peça de teatro “ A Galinha Ruiva”. 

Adaptada de um conto inglês para a língua por-
tuguesa, esta peça de teatro está inserida no projeto 
educativo do museu intitulado “Do grão ao pão”.

Durante o mês de fevereiro, os técnicos do mu-
seu foram os atores desta história que contou igual-
mente com alguma participação das crianças do 
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, convidadas a 
assistir a esta representação teatral. 

Depois de apresentada aos mais jovens, esta ses-
são de teatro vai culminar com uma representação 
dirigida ao público em geral. 

O projeto educativo “Do grão ao pão” do mu-
seu pretende mostrar, através de atividades lúdicas e 
educativas, todo o processo tradicional de confeção 
do pão, desde a sementeira, até à moagem do trigo e 
transformação da farinha, ingrediente essencial no 
fabrico do mesmo e base da alimentação alentejana.

Integrado nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, e no âmbi-
to dos Encontros de Primavera do NUOME - Núcleo de Oralidade, 
Memória e Esquecimento do MINOM, realizou-se no dia 5 de abril, 

no Museu de Aljustrel, um colóquio subordinado ao tema “ABRIL de 
1974: Ressonâncias Contemporâneas no Alentejo”. 

“Imagens da primeira manifestação depois de abril em Castro Verde; 
“A revolução nos campos do sul: 1974-1976”; “O 25 de Abril na memória 
coletiva de Aljustrel: projeto para a construção de um Arquivo de Memó-
ria Oral”; Debate: Usos da memória no MuMA” foram os temas aborda-
dos pelos oradores Miguel Rego (C.M.C.V.), Constantino Piçarra (U.N.L.) 
e Artur Martins e Silvia Mestre (C.M.A.). Da iniciativa constou ainda um 
passeio pedestre pelo Centro Histórico da vila mineira. 

O Grupo NUOME (Núcleo da Oralidade, Memória e Esquecimento) 
surgiu do interesse de um pequeno grupo de museólogos e museólogas 
por esta área dos estudos do património. Tem o propósito de aprofundar 
o potencial de inovação museológica oferecido pela perspetiva da Muse-
ologia Social.

Projeto educativo

Museu apresenta peça de teatro  
“A Galinha Ruiva”

Oralidade e memória

Colóquio debateu ABRIL 
de 1974: Ressonâncias 
Contemporâneas no Alentejo
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No passado dia 23 de março 
realizou-se em Aljustrel a 
2ª edição da Maratona de 

BTT “Por Trilhos Mineiros”.  
Organizada pela Secção BTT-

-Cicloturismo do Centro Republi-
cano de Instrução e Recreio Al-
justrelense (CRIRA) este grande 
evento desportivo envolveu cerca 
de 500 pessoas, entre praticantes, 
ajudantes e familiares, vindos dos 
quatro cantos do país. 

O êxito alcançado nesta ma-
ratona deve-se ao trabalho, empe-
nho e determinação dos responsá-
veis da Secção de BTT-Cicloturis-
mo do CRIRA. 

Na nossa rubrica sobre coleti-
vidades, Luís Palma e Alexandre 
Pimpão, respetivamente presiden-

te e vice-presidente (ver foto abai-
xo), falaram-nos sobre esta secção 
do CRIRA que até há pouco cor-
reu o risco de desaparecer. 

Constituída em 1999, por Eu-
frazino Lopes e José Rocha, a sec-
ção BTT-Cicloturismo do CRIRA 
promoveu e participou em provas 
e convívios desportivos em várias 
regiões do país. Contudo, dificul-
dades de diversa ordem levaram 
pouco a pouco a um abrandamen-
to da sua atividade, até que há cer-
ca de quatro anos ficou completa-
mente inativa. 

Contudo, como convívio, des-
porto e lazer são as três palavras 
que norteiam os praticantes de 
BTT, alguns dos membros quise-
ram dar nova vida a esta secção, 

reorganizando-a e voltando a pro-
mover alguns eventos não só de 
cariz mais competitivo a nível dis-
trital e regional, mas também or-
ganizando passeios de convívios 
para todos aqueles que tenham 
gosto por esta modalidade. Assim, 
a par da maratona “Por Trilhos 
Mineiros” e dos passeios inseridos 
nas comemorações do aniversário 
do CRIRA e do 25 de Abril, pro-
movem ainda os já tradicionais 
passeios domingueiros e, organi-
zam, em junho, o raid “Rota do 
Cabrito”, no mês de julho, o pas-
seio noturno: “Rota das Estrelas” 
e, em dezembro, vestidos de Pai 
Natal além de pedalar ainda dis-
tribuem rebuçados e chocolates à 
população. Além disso, cada sócio 

é livre de seguir a sua ambição e 
de participar nas competições que 
entender, representando a secção 
e o concelho em todas as terras 
por onde passa. 

Perante toda esta atividade, 
e com o número de sócios a au-
mentar, a secção que já conta com 
55 membros praticantes viu-se 
perante um problema de espaço. 
Não havia condições para se reu-
nirem, guardar bicicletas e mate-
rial logístico das provas e organi-
zar convívios entre os sócios. No 
dia 26 de janeiro deste ano, por 
altura do aniversário do CRIRA, 
viram o problema resolvido com 
a atribuição pela Câmara Munici-
pal das chaves de uma das salas da 
Escola da Avenida.

Luís Palma e Alexandre Pim-
pão respiraram de alívio. A par-
tir desse momento estavam estão 
reunidas as condições para me-
lhorarem cada vez mais a organi-
zação das provas e tentar cativar 
um número crescente de partici-
pantes e patrocinadores, pois um 
dos outros objetivos da secção é 
representar e dar a conhecer o 
concelho, sensibilizando a popu-
lação e principalmente os mais 
jovens para os benefícios desta 
prática desportiva. 

BI

Morada: Escola da Avenida 
- Rua Adanjo e Madeira 
Aljustrel

Inauguração da Sede:  
26 de janeiro de 2014

Sócios: 55 sócios prati-
cantes

Idade dos praticantes:   
16 aos 60 anos

Contatos:  
www.facebook.com/sec-
caobttcrira.crira

Telemóveis: 962 862 514 
                   914 225 762

Associativismo

Secção BTT-Cicloturismo já 
tem sede própria
Convívio, desporto e lazer são as três palavras que nor-
teiam os praticantes de BTT e que levaram alguns dos 
membros quiseram dar nova vida a esta secção do CRI-
RA que estava inativa. 
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A Biblioteca Municipal iniciou o ano 
de 2014 com a apresentação de uma 
obra cujo principal objetivo é pro-

mover o Alentejo. Inserido na vertente de 
“Literatura de Viagens”, o projeto editorial 
“Stories do Alentejo”, coordenado por Luís 
Miguel Ricardo, divide-se em treze contos 
escritos pela equipa que publicou o livro 
“Heróis à moda do Alentejo”, entre os quais, 
Antónia Silva, natural de Aljustrel.

Fevereiro foi o mês do humorista be-
jense, Jorge Serafim dar a conhecer o seu 

livro “A minha boca parece um deserto”, 
um conto infantil, com ilustrações de José 
Francisco, cujo título, da autoria da filha, 
surgiu numa viagem a Cabo Verde, e que 
fala da escassez de água.  

Fundador de três jornais regionais e 
antigo diretor do “Correio Alentejo” e do 
“Diário do Alentejo, António José Brito 
veio, em março, à Biblioteca falar sobre 
a sua obra “30 Anos de Jornais no Baixo 
Alentejo”, a evolução da imprensa escrita 
no distrito de Beja ao longo das últimas três 

décadas, mais precisamente entre 1982 e 
2012, e igualmente da sua experiência como 
jornalista.  

Este mês de abril, integrado nas co-
memorações do 25 de Abril, a biblioteca 
recebeu Francisco Limpo Queiroz, autor 
com origens alentejanas. Na sua obra “Ál-
varo Cunhal e Antifascismo na Astrologia 
Histórica”, o autor questiona-se sobre as 
coincidências ocorridas na vida de Álvaro 
Cunhal, mas também de organizações e ou-
tros resistentes antifascistas. Serão os astros 

os autores secretos da história da humani-
dade? Estarão os acontecimentos históricos 
e sociais ligados por um determinismo as-
tral? 

No mês de março, além dos “Encontro 
com a Escrita”, e para celebrar o Dia In-
ternacional da Mulher, a docente univer-
sitária, Ana Paula Figueira, apresentou, ao 
público os livros “Caleidoscópio 11212” e 
“Sem-óculos-cor-de-rosa”, que foi acompa-
nhada da exposição “Caleidoscópio 11212” 
da autoria de Pedro Santos.

Na origem desta ideia 
original está o desafio 
lançado pela Biblioteca 

Municipal, em conjunto com as 
bibliotecas escolares do concelho, 
aos alunos de todos os níveis de 
ensino do Concelho de Aljustrel, 
para produzirem um livro intera-
tivo, a ser gerido e trabalhado em 
sala de aula. 

A iniciativa pretendeu dar a 
conhecer às turmas envolvidas, 
todo o processo editorial neces-
sário à conceção de um livro. 
Assim, a elaboração do livro 
“Andarilho Andarilho e os seus 
caminhos”, respeitou as diver-
sas fases de produção que foram 
distribuídas pelos vários graus 
de ensino. Os alunos do 1.º ciclo 
escreveram a história, cuja ilus-
tração foi da autoria das crianças 
do infantário e pré-escolar. O 2.º 

ciclo ocupou-se da encadernação. 
O 3.º ciclo fez a revisão dos tex-
tos, e neste momento, os alunos 
do secundário estão a criar um 
e-book. 

A apresentação do livro cul-
minou no dia 23 de abril com o 
lançamento de balões alusivos 
ao tema da Liberdade. Nesse dia, 
integrado na “Semana da leitura” 
foram entregues, na Biblioteca 
Municipal, os prémios do con-
curso de escrita criativa “Letras e 
letrinhas” subordinado ao tema 
“Manchetes divertidas” dirigidos 
aos alunos do 2.º ciclo. 

Valorizar a leitura e o diálogo 
com a comunidade envolvente, 
bem como dinamizar projetos 
de animação da leitura em diver-
sos contextos educativos são os 
principais objetivos da Biblioteca 
Municipal.  

A Biblioteca Municipal de 
Aljustrel apresentou, no 
dia 20 de março, dois es-

petáculos da autoria de Afonso 
Dias, dirigidos a alunos e público 
em geral. 

De manhã, os estudantes do 
ensino secundário foram convi-
dados a assistir a uma sessão cul-
tural intitulada “Fernando Pes-
soa e os Heterónimos”, durante a 
qual este músico, cantor, poeta e 
ator invocou poemas deste gran-
de nome da literatura portugue-
sa, mas também dos seus heteró-
nimos Alberto Caeiro, Ricardo 
Reis e Álvaro de Campos, entre-
cortados por algumas canções. 

De tarde, às 15h30, Afonso 
Dias apresentou “Cantigas de 
rua”, um espetáculo musical mui-
to animado destinado a pequenos 
e graúdos. 

Estas duas sessões realiza-
ram-se no âmbito do Dia Mun-
dial da Poesia, que se festeja a 21 
de março. 

“Encontro com a Escrita”

Biblioteca apresenta obras de autores alentejanos
No âmbito dos “Encontro com a Escrita, que a Biblioteca Municipal de Aljustrel promove mensal-
mente foram apresentados, nestes últimos meses, um conjunto de obras de autores alentejanos.

Poesia na Biblioteca

Afonso Dias invocou 
Fernando Pessoa e os seus 
heterónimos

Livro Andarilho

Alunos de todos os níveis de ensino do 
concelho produzem livro interativo em conjunto

Para assinalar o Dia Mundial do Livro que se comemora a 23 
de abril, a Biblioteca Municipal de Aljustrel apresentou, de 21 
a 24 de abril, o projeto “Livro Andarilho e os seus caminhos”. 
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Desde que abriu as suas portas ao público, 
em 2007, inúmeras têm sido as atividades 
desenvolvidas. Neste belo espaço muni-

cipal as artes plásticas têm ocupado um lugar de 
destaque. Mensalmente são expostas obras de ar-
tistas de todos os cantos de Portugal mas também 
de além-fronteiras. 

Neste momento e até ao dia 4 de maio, as Ofi-
cinas prestam homenagem aos artistas locais com 
a exposição coletiva de pintura do Núcleo de Artes 
Visuais de Aljustrel – NAVA CONVIDA.

Esta exposição comemorativa do 25.º aniver-
sário do NAVA apresenta as obras realizadas pelos 
seus artistas, bem como os trabalhos produzidos 
pelos criativos mais jovens que, desde há pouco 
tempo, frequentam as aulas deste núcleo de artes 
de Aljustrel, mas também, a exposição de cerâmi-
ca “do corpo terreno” da autoria de Margarida de 
Araújo, a artista convidada este ano.

Este espaço de cultura recebeu ainda nos últi-
mos meses, vários outros artistas. Assim, em ja-
neiro, o artista premiado, Romão Peres, na sua ex-
posição de pintura “Ao Sol”, mostrou um “mundo 
colorido que se redescobre, constantemente, atra-
vés da observação da natureza”, levando o público a 
navegar para outros lugares.

Andreia Mateus, Andreia Pinelas, Raquel Rita, 
Rita Queiroga e Ana Almeida, escultoras formadas 
na Faculdade Nacional de Belas-Artes de Lisboa 
apresentaram, em fevereiro a exposição coletiva 
de escultura e medalhística “Instâncias”. Além de 
mostrarem as suas obras, as artistas ministraram 
ainda um atelier de introdução à medalhística, on-
de foram exploradas as possibilidades plásticas que 
os processos tradicionais da medalhística poten-
ciam, com vista à obtenção de uma matriz a partir 
da qual se possa realizar uma medalha.

Em março, a exposição coletiva de pintura de 

48 alunos da Sociedade Nacional de Belas-Artes 
de Lisboa encheu as paredes do espaço Oficinas. O 
conjunto das peças expostas resultou de um exer-
cício que foi proposto aos jovens artistas de trans-
mitir através das suas obras não só os seus senti-
mentos pessoais, como igualmente, uma maior 
relação com o transcendente, abertura, diálogo e 
comunhão com o outro.

Mas as Oficinas de Formação e Animação Cul-
tural também são um espaço de aprendizagem 
diversa, aberta ao público em geral. Assim, além 
do atelier de medalhística, e das recém oficinas 
de exploração artísticas, destinadas a sensibilizar 
crianças do pré-escolar e do 1.º para as artes, os 
utentes aprenderam a produzir máscaras de Carna-
val, iniciaram-se nas técnicas de Reiki e, no próxi-
mo dia 10 maio, poderão participar no workshop 
de “sushi”. As inscrições estão abertas até ao dia 30 
de abril. 

Espaço Oficinas

A arte ao alcance de todos
As Oficinas de Formação e Animação Cultural são um espaço de troca de experiências, onde  
a criatividade se conjuga com a vontade de aprender, acessível a todos os munícipes. 

25 Anos
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No domingo, 13 de abril, 
o “Desporto para to-
dos” realizou-se no 

Parque de Feiras de São João de 
Negrilhos, em simultâneo com 
a feira anual desta freguesia. 

Esta iniciativa da Câmara 

Municipal de Aljustrel, pro-
movida até agora ao segundo 
domingo de cada mês, entre as 
10 as 18horas, com interrupção 
para almoço, vai começar a ser 
descentralizada para as fregue-
sias do concelho de forma a 

proporcionar um dia diferente 
a toda a população do concelho. 

 Ao longo do dia, os muní-
cipes, e principalmente os mais 
jovens podem divertir-se nos 
insuf láveis e participar nos di-
versos jogos e gincanas orienta-

dos por técnicos de desporto da 
autarquia. 

Propiciar um dia agradável 
em família e contribuir para a 
melhoria do bem-estar de to-
dos, através da prática despor-
tiva, são os objetivos desta ação, 

que a autarquia tem vindo a le-
var a cabo há já mais de um ano, 
e que doravante vai percorrer 
todas as freguesias, tornando 
mais abrangente e descentrali-
zada a oferta desportiva promo-
vida pelo município.

287 ciclistas - mais cerca de 120 do 
que no ano anterior - participa-
ram, no dia 23 de março, na 2.ª 

Maratona BTT “Por Trilhos Minei-
ros”, promovida pela Secção de BTT-
-Cicloturismo do Centro Republicano 
de Instrução e Recreio Aljustrelense 
(CRIRA).  

Os atletas percorreram os trilhos 
e caminhos do concelho em trajetos 
de 25, 45 e 75 quilómetros, que atra-
vessaram os locais de Pedras Brancas, 
Gavião, Carregueiro, Aljustrel e Mes-
sejana.  

Luís Gomes (BikeZone-Castro 
Verde) e Davide Marques (Nutrima-
nia Sports Nutrition) arrecadaram, 
respetivamente, os primeiros lugares 
das provas de 45 km e 75 km, en-
quanto do lado feminino, Clara Pra-
zeres da C.S.OTA/Anipura/OxiNu-
trition/BlackJack e Maria das Dores 
S.V.Arquinha de Jesus da Estrelas de 
Lisboa ProCycling foram as primeiras 
mulheres a alcançar a meta nas provas 

de 45 e 75 km.
Os amadores desta modalidade, 

que não entraram nestas competições, 
aproveitaram o dia para participar 
num passeio guiado de 25 Km à des-
coberta dos vales e montes do conce-
lho.  

A excelente organização, a beleza 
do percurso e o espírito de convívio 
foram uma vez mais determinantes 
para o sucesso desta maratona, que é 
considerada como a imagem de mar-
ca da secção de BTT-Cicloturismo do 
CRIRA.  

A 2.ªMaratona BTT “Por Trilhos 
Mineiros” envolveu cerca de 500 pes-
soas vindas de norte a sul do país, 
entre as quais atletas, familiares dos 
participantes e 80 colaboradores, e 
contou com a colaboração da Câma-
ra Municipal de Aljustrel, da União 
das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos, da GNR, dos Bombeiros, da 
TLA Rádio e do comércio local. 

Na 23ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão, realizada no do-
mingo 13 de abril, o Sport Clube Mineiro de Aljustrel arrecadou o 
título distrital. 

A três jornadas do fim, e beneficiando da derrota do Vasco da Gama em 
Castro Verde, o Mineiro Aljustrelense festejou a vitória depois de um jogo 
memorável de 9 bolas a 1 sobre o São Marcos. 

A Câmara Municipal de Aljustrel felicita todos os jogadores, treinadores, 
dirigentes e associados pela vitória deste clube que continua a ser o grande 
orgulho desta terra mineira. 

“Desporto para todos”

Atividade descentraliza-se 
para as freguesias

Por Trilhos Mineiros

500 pessoas participaram na 2.ª 
maratona da secção de BTT do CRIRA

Orgulho Mineiro

Sport Clube Mineiro sagra-se 
campeão distrital
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No dia 18 de fevereiro, a Carrinha da Igual-
dade esteve presente na Praça da Resistência 
de Aljustrel.

Esta iniciativa promovida pela Federação Nacio-
nal de Associações Juvenis (FNAJ) acontece no âmbi-
to do projeto “Abrindo Caminho para a Igualdade”, 
financiado pelo POPH/QREN (Eixo 7 – Igualdade de 
Género, 7.3 – Região do Alentejo), que decorrerá en-
tre 2013-2014. 

Neste sentido, e através da circulação e dinamiza-
ção da exposição itinerante “Carrinha da Igualdade” 
(no âmbito da campanha da FNAJ – Age com a FNAJ 
pela Igualdade), o projeto aposta na componente lo-
cal de divulgação, trabalhando com jovens na sensi-
bilização e empoderamento para a igualdade e não 
discriminação, promovendo a desconstrução de es-
tereótipos de género, realçando os valores da cida-
dania e de uma cultura de paz e não-violência, bem 
como o combate de todas as formas de violência de 
género, incluindo o tráfico de seres humanos. 

Promovida pela Câmara Municipal de Aljustrel, com 
organização a cargo da Moxy Events, a Feira de Des-
porto denominada “Aljustrel Terra Ativa’14” irá rea-

lizar-se em simultâneo, com o festival de verão Roxo Sum-
mer Fest, que tem lugar junto à barragem do Roxo. 

 Juntar espetáculos musicais com modalidades despor-
tivas, é uma das apostas da autarquia no sentido de se dina-
mizar esse grande evento de verão, oferecendo aos partici-

pantes a possibilidade de se estrearem em novas atividades 
desportivas, nomeadamente náuticas.

Além disso, o programa, que será diversificado, conta-
rá igualmente com uma exposição de equipamentos, ser-
viços e representantes de marcas desportivas; seminários 
e workshops; e prática de atividades desportivas outdoor e 
indoor (incluindo desporto adaptado e hipoterapia), através 
da utilização de infraestruturas como o Pavilhão Municipal 

de Desportos “Armindo Peneque” e a Piscina Municipal. 
A Feira do Desporto Aljustrel Terra Ativá 14 irá permi-

tir aos expositores a promoção da sua atividade e aos visi-
tantes o conhecimento sobre a oferta desportiva nacional. 

A participação no evento está fixada em 3€, sendo 1€ 
destinado a uma causa solidária. Serão ainda convidadas a 
participar diversas entidades desportivas do município.

O Mercado Municipal serviu de palco, no passado 
dia 12 de abril, para a inauguração da exposi-
ção de fotografias resultantes da 8.ª edição do 

concurso “Olhar a Liberdade”, promovido pela Câmara 
Municipal de Aljustrel. 

Na ocasião, foram entregues os prémios aos vence-
dores deste concurso de fotografia, que contou com a 
participação de 29 pessoas, oriundas de Norte a Sul do 
país e inclusive do Brasil. 

O 1.º prémio foi atribuído a João Coutinho (Rio de 
Mouro). Luís Sarmento (Carcavelos) ganhou o 2.º pré-
mio e António Marciano (Lisboa) obteve o 3.º prémio. 
Sofia Fernandes (Aljustrel) venceu na categoria “Pré-
mio Juventude” e Rui Luís Gomes (Aljustrel) no “Pré-
mio Concelho de Aljustrel”. Menções honrosas foram 
ainda atribuídas a António Galamba de Oliveira (Rio 
de Mouro), Cátia Borges do Rosário (Lisboa), Gaspar de 
Jesus (Vila Nova de Gaia), Luís Sarmento (Carcavelos) e 
Tiago Oliveira (Queluz).  

A exposição das fotografias “Olhar a Liberdade” vai 
ficar patente ao público até ao dia 10 de maio no Merca-
do Municipal para depois desta data começar a circular 
pelas várias freguesias do concelho e, no âmbito da co-
laboração estabelecida entre o município e o Instituto 
Português do Desporto e Juventude- Direção-Regional 
do Alentejo, poder ser visitada nos três distritos Beja, 
Évora e Portalegre. 

“Aljustrel Terra Ativa”

Feira de Desporto junta-se ao Roxo Summer Fest  
A música e o desporto vão dar vida a Aljustrel que, de 5 a 7 de setembro, vai ser palco de um 
grande evento desportivo a decorrer em simultâneo com o Roxo Summer fest. 

“Olhar a Liberdade”

Fotografias do 
concurso expostas no 
Mercado Municipal até 
10 de maio

Cidadania

Carrinha da 
igualdade informa 
jovens sobre a não 
discriminação
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24 | qui 
21h00 – Abertura do Espaço 
Criança
21h30 – Espetáculo Musical 
“David Antunes & The Midnight 
Band, Wanda Stuart, CC & Diana 
Monteiro”
Espetáculo Pirotécnico, Robótica 
& Raios Laser.
Continuação da atuação “David 
Antunes & The Midnight Band, 
Wanda Stuart, CC & Diana Mon-
teiro”
[Praça da Resistência]

25 | sex 
08h00 – Caminhar pela Liber-
dade - Ervidel
Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA 
[Concentração junto ao Largo da 
Liberdade - Ervidel]
09h00 – 25º Raid Cicloturista ao 
Concelho de Aljustrel
Org.: CMA, Centro de Ciclismo de 
Aljustrel
Apoio: GNR, Bombeiros de Aljus-
trel e TLA Rádio
[Concentração junto à CMA]
09h00 – Atletismo e Jogos Tra-
dicionais
Org.: Junta de Freguesia de S.J. Ne-
grilhos
Apoio: CMA
[Largo da República, Aldeia de 
Baixo – S.J. Negrilhos]
10h00 – Pintura Infantil
Org.: CMA
Apoio: NAVA
[Jardim 25 de Abril - Aljustrel]
10h00 – Atletismo e Jogos Tra-
dicionais
Org.: Junta de Freguesia de S.J. Ne-
grilhos
Apoio: CMA
[Av. 25 de Abril, Aldeia Nova – S.J. 
Negrilhos]
11h00 – Sessão Solene da As-
sembleia Municipal Evocativa do 
25 de Abril 
Org.: Assembleia Municipal 
[Oficinas de Formação e Anima-
ção Cultural]
Homenagem aos Combatentes da 
Guerra Colonial
[Praça do Combatente]
11h00 – Atletismo e Jogos Tra-
dicionais

P
ro
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ra
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Org.: Junta de freguesia de S.J. Ne-
grilhos
Apoio: CMA
[Largo da Sociedade - Jungeiros]
13h00 – Almoço dos ex-comba-
tentes da Guerra Colonial
Inscrições na secretaria da Câmara 
e Juntas de Freguesia
Org.: CMA
Apoio: Ex-combatentes da Guerra 
Colonial
[Pavilhão do Parque de Expo. e Fei-
ras]
14h30 – Torneio de Sueca
Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
[Centro de Convívio - Ervidel]
15h00 – Reabertura do Espaço 
Criança
Insufláveis, jogos recreativos, pintu-
ras faciais… 
[Praça da Resistência]
15h30 – Espetáculo Musical “40 
anos d’Abril”: Nova Aurora “A 
cantar Abril”, Grupo Coral “Os 
Cigarras” e Grupo de Cantares Fe-
mininos de Aljustrel
[Praça da Resistência]
16h00 – Inauguração da Exposi-
ção “Olhar a Liberdade, edição de 
2013”
Atuação do Grupo Coral da Fregue-
sia de S.J. Negrilhos
Atuação de Sandra Lança
Org.: Junta de Freguesia de S.J. Ne-
grilhos 
Apoio: CMA
[Centro Comunitário - Jungeiros]
16h30 – Torneio de Malha
Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA
[Jardim da Liberdade - Ervidel]
17h00 – Atuação do Grupo Coral 
da Freguesia de S.J. Negrilhos
Distribuição de cravos
Org.: Junta de Freguesia de Messe-
jana
Apoio: CMA
[Praça 1º de Julho - Messejana]
17h30 – Distribuição de cravos
Org.: Junta de Freguesia de Messe-
jana
Apoio: CMA
[Aldeia dos Elvas]
21h30 – Sessão de cinema “ Man-
dela: Longo Caminho para a Li-
berdade”
Entradas livres
[Auditório da Biblioteca Mun. de 
Aljustrel]
22h00 – “Baile da Liberdade” 
com Ricardo Glória
Org.: Grupo Etnográfico de Dan-
ças e Cantares Planície Alentejana. 
Apoio: CMA
[Centro Sociocultural – S.J. Negri-
lhos]

26 | sáb 
09h00 – 4º Passeio Concelhio em 
Motorizadas Antigas
Org.: Grupo Motard “Os Corte-
nhos” 
Apoio: CMA, União das Freguesias 
de Aljustrel e Rio de Moinhos
[Concentração junto à sede do Gru-
po Motard “Os Cortenhos” – Corte 
V. Anes]
10h00 – Torneio 25 de Abril “Ar-
mindo Peneque”
Org.: SCMA – Secção de Hóquei em 
Patins
Apoio: CMA

[Pavilhão Municipal dos Desportos 
“Armindo Peneque”]
10h00 – Torneio de Pataco
Org.: CMA, União das Freguesias 
de Aljustrel e Rio de Moinhos
[Bairro de S.João]
10h00 – Passeio a Cavalo e Char-
rete
Org.: Associação Equestre de Aljus-
trel. Apoio: CMA 
[Partida: Picadeiro do Parque de 
Expo. e Feiras]
11h00 – Cerimónia de Inaugu-
ração do Centro de Recursos da 
Freguesia 
Assinatura do protocolo de colabo-
ração com o associativismo
Tomada de posse dos membros do 
forúm comunidade ativa
Org.: Junta de Freguesia de S.J. Ne-
grilhos
Apoio: CMA
[Escola primária - Jungeiros] 
11h30 – Concerto “Primavera 
Musical” pela banda da SMIRA
Org.: SMIRA e Junta de Freg. de S.J. 
Negrilhos 
Colab.: CMA, TLA Rádio
[Jungeiros]
15h00 – Encontro de Poesia Po-
pular “Entoar Abril”
Org.: Junta de Freguesia de Ervidel. 
Apoio: CMA
[Auditório do Centro Cultural - Er-
videl]
15h00 – Encontro de Futebol: Es-
colinhas “Petizes e Traquinas”
Org.: SCMA. Apoio: CMA
[Estádio Municipal]
15h00 – Sessão Solene de Home-
nagem ao Poder Local Democrá-
tico
Org.: Junta de Freguesia de S. J. Ne-
grilhos
Apoio: CMA
[Sala de Sessões da Junta de Fregue-
sia de S.J. Negrilhos]
15h00 – Torneio de Sueca
Org.: União das Freg. de Aljustrel e 
Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Associação de Caçadores - Carre-
gueiro]
15h00 – Torneio de Sueca
Org.: Sociedade Recreativa da Corte 
Vicente Anes
Apoio: CMA e União das Freguesias 
de Aljustrel e Rio de Moinhos
[Sociedade Recreativa Corte Vicen-
te Anes]
15h00 – Espetáculo Musical “40 
anos d’ Abril”: Nova Aurora “A 
Cantar Abril”
Org.: CMA, Junta de Freguesia de 
Messejana
[Praça 1º de Julho - Messejana]
16h00 – Futebol de Cinco
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Polidesportivo – Bairro de S.João]
16h00 – Concerto “Primavera 
Musical” pela banda da SMIRA
Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos
Colab.: CMA, TLA Rádio
[Largo da Junta de Freg. de S.J. Ne-
grilhos]
16h15 – Descerramento de Topo-
nímia aos Combatentes de Guerra
Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos

Apoio: CMA
[Junto à Ciclovia – S.J. Negrilhos]
16h30 – Concerto “Primavera 
Musical” pela banda da SMIRA
Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos
Colab.: CMA, TLA Rádio
[Centro Sociocultural - S.J. Negri-
lhos]
17h00 – Torneio de Matraquilhos 
Org.: Sociedade Recreativa de Corte 
Vicente Anes
Apoio: CMA, União das Freguesias 
de Aljustrel e Rio de Moinhos
[Sociedade Recreativa Corte Vicen-
te Anes]
21h00 - Espetáculo Musical “40 
anos d’ Abril”:
Nova Aurora “A cantar Abril”, Gru-
po Coral “Flores de Primavera” e 
Grupo Coral “Margens do Roxo”
Org.: CMA, Junta de Freguesia de 
Ervidel
[Salão de Festas - Ervidel]
21h30 – Teatro infantil – PIM 
PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala”
Org.: CMA, Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos
[Centro Comunitário – Jungeiros]
22h00 – Baile da Liberdade
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Carregueiro]

27 | dom 
08h30 – Passeio de Cicloturismo
Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA
[Concentração junto ao Largo da Li-
berdade - Ervidel]
09h00 – Caminhada da Liberdade
Inscrições nas juntas de freguesia.
Org.: CMA
Apoio: GNR e Bombeiros Aljustrel
[Concentração junto à CMA]
09h30 – Passeio em “Viaturas 
2CV”
Percurso: Aljustrel, Corte Vicente 
Anes, Ervidel, Montes Velhos, Jun-
geiros, Rio de Moinhos, Messejana 
e Aljustrel. (Almoço às 13h00 na es-
cola dos Escanchados)
Org.: Casa do Benfica em Aljustrel – 
Núcleo 2CV “Os Latinhas”
Apoio: CMA
[Concentração junto ao Patataki]
10h00 – Prova de Atletismo
Org.: Junta de Freguesia de Messe-
jana 
Apoio: NARM, CMA
[Concentração na Praça 1.º de Julho 
- Messejana]
10h00 – Picadeiro Aberto e Aulas 
de Iniciação
Org.: Associação Equestre de Aljus-
trel 
Apoio: CMA
[Picadeiro do Parque de Exposições 
e Feiras]
15h00 - “Pedddy Paper”
Jogo com perguntas sobre o 25 de 
Abril e a ditadura 
Destinado ao público em geral
Inscrições: No local
Org.: Guardiões da Natureza - Sec-
ção Ambiental do CRIRA. Apoio: 
CMA 
[Aljustrel – Nossa Senhora do Cas-
telo]
15h30 – Espetáculo Musical “40 

anos d’ Abril”: Nova Aurora “A 
Cantar Abril” e Grupo Coral da 
Freguesia de S. J. Negrilhos
Org.: CMA, Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos
[Av. 25 de Abril – S.J Negrilhos]
16h00 – Concerto “Primavera 
Musical” pela banda da SMIRA
Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de 
Ervidel
Colab.: CMA, TLA Rádio
[Salão de Festas - Ervidel] 
16h00 – Teatro Infantil PIM PAM 
PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala”
Org.: CMA, União das Freg. de Al-
justrel e Rio de Moinhos
[Sociedade Recreativa – Corte Vi-
cente Anes]
16h00 – Sessão de Cinema “A 
Gaiola Dourada”
Org.: Junta de Freguesia de Messe-
jana 
Apoio: CMA
[Sala Polivalente junto ao Pavilhão - 
Messejana]

01 | qui (maio) 
12h30 – Almoço e Animação
Org.: Junta de Freguesia de Messe-
jana
Apoio: CMA
[Ermida de N. Senhora da Assunção 
- Messejana]

03 | sáb (maio) 
11h00 – Torneio do Pataco
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Junto ao Pavilhão do Parque de Ex-
posições e Feiras]
16h00 – Atuação do Grupo Etno-
gráfico de Danças e Cantares “Pla-
nície Alentejana”
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos
Colab.: CMA
[Bairro de Plano]
16h30 – Atuação do Grupo Etno-
gráfico de Danças e Cantares “Pla-
nície Alentejana”
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos. Colab.: CMA
[Bairro de Algares]

04 | dom (maio) 
09h00 – Jogo de Futebol
Casados Vs. Solteiros
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Polidesportivo – Rio de Moinhos]
13h00 – Almoço volante
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos. Apoio: CMA
[Centro Cultural - Rio de Moinhos]
15h00 – Espetáculo Musical 
“Maravilhas do Alentejo”
Org.: União das Freguesias de Aljus-
trel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Centro Comunitário – Rio de Moi-
nhos]


